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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 

Ioana Vida 
Carmen Denisa Ion 
Marina Clopotaru 

Andreea Mihai 
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Uniunea Europeană (UE) și China au semnat un nou acord bilateral1 pentru 

protejarea a 100 de indicații geografice (IG) europene în China și a 100 de IG din 

China în UE împotriva imitațiilor și a înșelătoriei. Acordul creează beneficii 

comerciale reciproce părților, introducând pe piețele lor produse garantate și de 

calitate. 

„(...) Produsele cu indicații geografice europene sunt recunoscute pentru 

calitatea și diversitatea lor; de aceea, este important ca ele să fie protejate la nivelul 

UE și la nivel mondial, pentru a le garanta autenticitatea și reputația. Acordul de față 

va contribui la realizarea acestui obiectiv, consolidând, în același timp, relațiile 
                                                           
1 

Acest acord a fost încheiat prima dată în noiembrie 2019 și reflectă angajamentul UE și al Chinei de a-și îndeplini 

obiectivele asumate în cadrul summiturilor anterioare UE-China și de a adera la normele internaționale ca bază pentru 

relațiile comerciale. A se vedea Lista indicațiilor geografice protejate din Europa, lista indicațiilor geografice protejate 

din China, fișa informativă pivind acordul și informații generale privind comerțul agroalimentar între UE și China. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Semnarea unui nou acord UE-China care protejează                    

indicațiile geografice europene 

https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
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noastre comerciale, în beneficiul sectorului agroalimentar și al consumatorilor de 

ambele părți.” - Janusz Wojciechowski, responsabilul UE pentru agricultură și 

dezvoltare rurală 

 

 

 

 

Comisia Europeană (CE) a instituit serviciul „pasarela de interoperabilitate2” 

și a demarat exerciții de testare între serverele back-end ale aplicațiilor oficiale ale 

Republicii Cehe, Danemarcei, Germaniei, Irlandei, Italiei și Letoniei și un server-

pasarelă nou-înființat. 

Instituirea acestei „pasarele de interoperabilitate” respectă acordul statelor 

membre cu privire la specificațiile tehnice, pentru a oferi o soluție europeană care 

să asigure schimburi de informații sigure între serverele back-end ale aplicațiilor 

naționale de depistare a persoanelor ce au intrat în contact cu persoane infectate 

cu covid-19 și de avertizare, pe baza unei arhitecturi descentralizate. Pasarela de 

interoperabilitate conectează aproape toate aplicațiile de acest tip lansate în UE, în 

sensul că utilizatorii vor trebui să instaleze o singură aplicație și vor putea să 

raporteze un test pozitiv sau să primească o alertă, chiar și atunci când călătoresc în 

străinătate.  

Platforma este concepută și creată de T-Systems și SAP și va fi exploatată de 

centrul de date din Luxemburg al Comisiei Europene. După testare, aceasta va 

începe să fie operațională în octombrie a.c. 

                                                           
2 Acest serviciu reprezintă rezultatul inițierii unui set de instrumente, la nivelul UE, elaborate în comun de către statele 

membre care fac parte din rețeaua de e-sănătate și cu sprijinul CE, pentru utilizarea aplicațiilor mobile de depistare a 

contacților și de avertizare ca răspuns la pandemia de COVID-19. Au fost elaborate și orientări privind protecția datelor 

pentru aplicațiile mobile. Într-o recomandare a Comisiei Europene, s-a făcut referire la o abordare coordonată de 

sprijinire a eliminării treptate a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor. De asemenea, au fost publicate orientări 

privind interoperabilitatea și specificații tehnice pentru a se asigura faptul că aplicațiile de depistare a persoanelor 

care au intrat în contact cu personae infectate cu covid-19 și de avertizare funcționează și la nivel transfrontalier. În 

plus, Comisia Europeană a adoptat o decizie de punere în aplicare pentru a oferi un temei juridic pentru crearea 

serviciului de pasarelă.  

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  

Instituirea unei infrastructuri digitale pentru completarea 
activității de întrerupere a lanțului de transmitere a COVID-19 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_626
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1023&from=RO
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Comisia Europeană a publicat ediția 2020 a raportului ,,Analiza ocupării 

forței de muncă și a dezvoltării sociale în Europa”, care a pus accentul pe echitate 

socială și solidaritate. 

Raportul prezintă modalități în care se poate obține o mai mare echitate 

socială în întreaga UE în fața crizelor - precum pandemia COVID-19 - sau a 

schimbărilor structurale cauzate de îmbătrânirea demografică și de tranzițiile 

ecologice și digitale. Principalele constatări sunt: 

 salariul minim adecvat și venitul minim pot avea un efect benefic asupra 

mobilității sociale a europenilor; 

 întărirea echității sociale, inclusiv prin investiții în oameni, crează rezultate; 

 schimbările structurale, cum ar fi tranziția ecologică, trebuie să fie însoțite de 

măsuri sociale pentru a avea succes, respectiv de investiții sociale sub formă de 

programe de recalificare; 

 schemele de muncă, pe termen scurt, protejează, în mod efficient, locurile de 

muncă; 

 dialogul social și negocierea colectivă influențează echitatea socială prin 

promovarea unor salarii mai echitabile, a unor condiții de muncă mai bune și a unor 

piețe ale muncii mai incluzive. 

 

 

 

 

 Comisia Europeană a stabilit orientări strategice pentru punerea în aplicare 

a Mecanismului de redresare și reziliență în cadrul Strategiei anuale privind 

creșterea durabilă pentru 2021. Mecanismul este principalul instrument de 

LOCURI DE MUNCĂ ȘI DREPTURI SOCIALE  

Analiza ocupării forței de muncă și a dezvoltării sociale 
în Europa 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR 

Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru 2021 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1658
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redresare, aflat în centrul „NextGenerationEU”, și va sprijini eforturile UE de a ieși 

mai puternică și mai rezilientă din actuala criză. Prin intermediul mecanismului se va 

oferi o sumă fără precedent, de 672,5 miliarde euro, sub formă de împrumuturi și 

granturi ce vor fi concentrate în primii ani, esențiali pentru redresare. 

 Odată cu publicarea strategiei s-a lansat și ciclul Semestrului european din 

acest an, care continuă conceptul de creștere bazată pe Pactul ecologic european și 

pe conceptul de sustenabilitate competitivă. În centrul Semestrului european se află 

patru dimensiuni – sustenabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și 

stabilitatea macroeconomică – care acționează și ca principii directoare ale 

planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre și ale programelor lor 

naționale de reformă și investiții. Astfel, apare garanția potrivit căreia noua agendă 

pentru creștere economică contribuie la consolidarea fundațiilor unei redresări 

ecologice, digitale și durabile. 

 Pentru a beneficia de acest mecanism, statele membre ar trebui să prezinte 

proiecte de planuri de redresare și reziliență în care să descrie agendele naționale 

de investiții și reforme în conformitate cu obiectivele de politică ale UE. Planurile de 

redresare și reziliență ale statelor membre ar trebui să abordeze, de asemenea, 

problemele în materie de politică economică stabilite în recomandările specifice 

fiecărei țări din ultimii ani și, în special, în ciclurile 2019 și 2020. Planurile ar trebui, 

de asemenea, să permită statelor membre să își consolideze potențialul de creștere 

economică, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială și să facă 

față tranziției ecologice și celei digitale. 

 Totodată, CE a prezentat statelor membre orientări suplimentare cu privire la 

cele mai bune modalități de a-și prezenta planurile de redresare și reziliență, precum 

și un model standard de plan. CE susține includerea în planurile de investiții și 

reforme ale statelor membre mai multe domenii, considerate a fi emblematice: 

 accelerare – acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene și 

accelerarea dezvoltării și utilizării surselor regenerabile de energie; 

 renovare – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private; 

 reîncărcare și realimentare – promovarea unor tehnologii curate, viabile pe 

termen lung, pentru a accelera utilizarea unor stații de transport, încărcare și 

realimentare durabile, accesibile și inteligente și pentru a extinde rețeaua de 

transport public; 
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 conectare – introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă în toate 

regiunile și gospodăriile, inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor 5G; 

 modernizare – digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a 

sistemelor judiciare și de asistență medicală; 

 extindere pe scară largă – creșterea capacităților de cloud de date industriale 

în Europa și dezvoltarea celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare; 

 recalificare și perfecționare – adaptarea sistemelor de învățământ pentru a 

sprijini competențele digitale și educația și formarea profesională pentru toate 

vârstele. 

 Punerea în aplicare a mecanismului va fi coordonată de Grupul operativ 

pentru redresare și reziliență al Comisiei Europene, în strânsă cooperare cu Direcția 

generală afaceri economice și financiare. Un comitet director condus de președinele 

CE Ursula von der Leyen va oferi grupului operativ o orientare politică, ceea ce va 

contribui la o punere în aplicare coerentă și eficace a mecanismului. 

 

 

 Comisia Europeană a prezentat planul său de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră din UE cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 
1990. Noul obiectiv se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a impactului atât la nivel 
social și economic, cât și la nivelul mediului. De asemenea, CE a definit propunerile 
legislative care urmează să fie prezentate până în iunie 2021 pentru a pune în 
aplicare noul obiectiv, inclusiv: revizuirea și extinderea sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii; adaptarea Regulamentului privind 
partajarea eforturilor și a cadrului privind emisiile aferente exploatării terenurilor; 
consolidarea eficienței energetice și a politicilor în materie de energie din surse 
regenerabile și consolidarea standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele 
rutiere. 

 Totodată, CE a adoptat și o evaluare a planurilor naționale ale statelor 
membre privind energia și clima pentru perioada 2021-2030. Noul obiectiv climatic 
pentru 2030 va contribui la orientarea redresării economice a Europei în urma 

PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN 

Obiective mai ambițioase în materie de climă 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339004657&uri=COM:2020:564:FIN
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pandemiei de COVID-19. Acesta va stimula investițiile într-o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, promovând inovarea în domeniul 
tehnologiei curate, stimulând competitivitatea și creând locuri de muncă ecologice. 
Statele membre pot utiliza fondul pentru redresare „NextGenerationEU” în valoare 
de 750 de miliarde euro și următorul buget pe termen lung al UE pentru a realiza 
aceste investiții în tranziția ecologică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIGENNALTULUIREPRE 
Cu ocazia Forumului cibernetic al UE, Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al 

Uniunii Europene a susținut un discurs despre „Diplomația cibernetică și schimbările 

geopolitice”. 

Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că UE dorește ca toată lumea să profite 

de beneficiile pe care le oferă internetul și utilizarea tehnologiilor și, în același timp, 

a evidențiat că se impun răspunsuri eficiente la amenințările cibernetice care se 

schimbă rapid. De asemenea, a subliniat că atingerea ambelor obiective se află în 

centrul abordării UE cu privire la securitatea cibernetică. 

Josep Borrell a susținut că internetul a devenit o arenă pentru bătălii 

geopolitice și răspândirea dezinformării și că unele state îl folosesc, din ce în ce mai 

mult, pentru a limita libertățile civile și pentru a-și promova obiectivele ideologice. 

„(…) Lucrăm, de asemenea, pe frontul de apărare cibernetică, ca parte a 

politicii comune de securitate și apărare a UE (PSAC). Statele noastre membre, care 

Forumul cibernetic al UE 
 

14 septembrie 2020 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/85069/Cyber%20diplomacy%20and%20shifting%20geopolitical%20landscapes
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lucrează împreună în cadrul PESCO - sau cooperare structurată permanentă, au 

stabilit patru proiecte cibernetice, inclusiv echipe de răspuns rapid pentru a ajuta la 

combaterea atacurilor cibernetice.”- Josep Borrell 

 

 

 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

Securitate, Josep Borrell, și vicepreședintele Comisiei Europene, Dubravka Šuica, au 

semnat o declarație comună, cu ocazia sărbătoririi Zilei internaționale a democrației. 

Părțile au subliniat faptul că democrația se confruntă cu probleme, agravate 

de pandemia de COVID-19, iar faptul că încrederea cetățenilor în instituțiile și în 

practicile democratice este slăbită, determină creșterea polarizării.  

 „(…) Noul «Plan de acțiune privind drepturile omului și democrația» stabilește 

ambițiile noastre și identifică prioritățile pentru realizarea unor acțiuni externe 

concrete în anii următori. De la cooperarea în care au fost implicați foștii dușmani 

din Columbia până la restaurarea încrederii în justiție în Republica Democratică 

Congo, de la capacitarea mass-mediei din Asia Centrală și până la consolidarea 

rolului femeilor în Siria, UE continuă să sprijine în mod activ valorile și inițiativele 

democratice cu ajutorul proiectelor și al cooperării sale. ” – extras din declarație 

De asemenea, părțile semnatare au evidențiat faptul că Europa își susține 

partenerii din întreaga lume care se confruntă cu probleme noi în ceea ce privește 

democrația și că UE ia măsuri pentru a proteja și a consolida democrația în interiorul 

granițelor sale. 

În final, s-a anunțat că se lucrează la un Plan de acțiune european pentru 

democrație, menit să combată dezinformarea, care să se adapteze la evoluția 

amenințărilor și a manipulărilor electorale și care să sprijine mass-media liberă și 

independentă din UE. 

Ziua internațională a democrației 
 

14 septembrie   

2020 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_20_1643
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Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

Securitate, Josep Borrell, a participat la reuniunea Grupului internațional de contact 
privind Venezuela, prin sistem de videoconferință.  

Discuțiile au abordat obiectivul de a se sprijini eforturile pentru o soluție 

pașnică și democratică la criza din Venezuela și de a se facilita accesul și creșterea 

ajutorului umanitar către această țară, în special în contextul actual de extindere a 

pandemiei COVID-19. 

 

 

 

 

 

Reuniunea Grupului internațional de 

contact privind Venezuela - videoconferință 
 

17 

septembrie   

2020 
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Cu ocazia conferinței internaționale online organizată de Fundația pentru 

Studii Europene Progresiste (FEPS) - „Uniți pentru un multilateralism nou”, Josep 

Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene a susținut un discurs despre rolul 

multilateralismului, respectiv despre stabilirea unor condiții de concurență 

echitabile între state, indiferent de poziția lor în sistemul internațional. 

Înaltul Reprezentant a subliniat faptul că multilateralismul trebuie să 

stabilească norme și standarde stabile, aplicabile tuturor, că este necesar pentru a 

garanta protecția bunurilor publice globale împotriva riscului unor abordări pure 

naționale sau bazate pe piață. 

„(…) Noi, europenii - bine, Uniunea Europeană, mai mult decât europenii - 

suntem multilaterali prin esență. Suntem, în mod natural, favorabili 

multilateralismului. Am considerat întotdeauna multilateralismul ca un mod de 

temperare a politicii de putere. De fapt, Uniunea Europeană s-a bazat pe refuzul 

însăși al ideii de putere. Iar contribuția noastră financiară la sistemul multilateral 

este considerabilă.”- Josep Borrell 

 Totodată, Înaltul Reprezentant a mai scos în evidență faptul că europenii 

trebuie să lucreze pentru a dezvolta noi parteneriate, pentru a spori autonomia 

strategică a UE. Promovarea multilateralismului și, în același timp, consolidarea 

autonomiei strategice a UE sunt 

considerate instrumente eficace pentru 

proiectarea unui rol efectiv în plan global 

în privința UE.  Întotdeauna Uniunea 

Europeană a fost o forță majoră pentru 

promovarea multilateralismului, obiectiv 

care acum trebuie să dobândească un 

statut și mai important, a mai susținut dl 

Borrel.  

 

Conferința cu tema: „Uniți pentru un 

multilateralism nou” 
 

18 

septembrie   

2020 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/85399/The%20EU%20in%20the%20multilateral%20system
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N14 septembrie 2020 

DESCHIDEREA SESIUNII 

La începutul sesiunii 

parlamentare, subiectele abordate 

de către președintele David Sassoli 

au vizat anularea sesiunii de la 

Strasbourg din cauza pandemiei de 

COVID-19 și exprimarea 

solidarității față de familia lui Jozef 

Chovanec, cetățean slovac, care a 

murit după ce a fost reținut pe 

aeroportul Charleroi, în februarie 2018. „(...) Respectarea drepturilor omului este o 

valoare-cheie a Uniunii Europene. Susținem începerea unei anchete complete pentru 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

14 – 17 septembrie 

2020 

BRUXELLES 

 

DIN ACTIVITATEA PLENULUI 
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a asigura claritatea cazului și solicităm explicații de la cei responsabili” – a declarat  

David Sassoli.  

Președintele PE a anunțat modificări ale agendei de lucru a PE, astfel că două 
dosare legislative, respectiv cele referitoare la piața feroviară durabilă și proiectul 
de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general 2020 (Instrument de sprijin de urgență 
pentru achiziționarea de vaccinuri),  au fost votate în cadrul primei sesiuni de vot. 

De asemenea, au mai fost votate 3 rapoarte privind numirile președintelui și 
a doi membri independenți ai Comitetului central de supraveghere a contrapartidei 
(PCC). 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE PROTECȚIE CIVILĂ  A UE  

Parlamentul European a solicitat consolidarea mecanismului de protecție 

civilă al UE, astfel încât Uniunea să poată răspunde mai bine situațiilor de urgență 
de mari dimensiuni, precum pandemia generată de COVID-19. Până acum, 
mecanismul a sprijinit cu succes statele membre pentru a salva vieți, prin 
coordonarea și susținerea acțiunilor de protecție civilă. Echipamentele medicale 
precum ventilatoarele, echipamentele individuale de protecție, medicamentele și 
produsele de laborator au fost achiziționate prin intermediul rescEU pentru a 
consolida serviciile naționale de sănătate în timpul pandemiei. Chiar în această 
săptămână, mecanismul a fost folosit pentru a acorda sprijin suplimentar ca urmare 
a incendiului izbucnit în tabăra de refugiați Moria3. Cu toate acestea, pandemia a 
arătat că, atunci când mai multe state membre sunt afectate simultan de aceeași 
situație de urgență, modul actual de gestionare a crizei este limitat.  

Prin urmare, PE dorește să consolideze rolul UE prin intermediul rescEU, 
pentru a se asigura că statele membre nu sunt lăsate să se bazeze doar pe propriile 
resurse și pe sprijinul voluntar atunci când se confruntă cu astfel de situații de 
urgență. În cadrul negocierilor în curs privind bugetul UE și al fondurilor de 

                                                           
3 De asemenea, deputații europeni au avut o sesiune de întrebări adresate reprezentanților Comisiei Europene și ai 
Consiliul UE cu privire la răspunsul UE vis-a-vis de tabăra de refugiați de la Moria, prin care au cerut  UE și tuturor 
statelor membre să abordeze criza umanitară de pe insula Lesbos. Peste 12.000 de persoane au rămas fără adăpost, 
pe 8 septembrie a.c., după ce flăcările au înghițit tabăra supraaglomerată - care avea o capacitate de a găzdui doar 
2.000 de persoane. Tabăra se afla în carantină de câteva zile, după ce au fost detectate zeci de cazuri de infestați  
COVID-19 și au avut loc ciocniri între rezidenți și forțele de poliție. Deputații europeni vor discuta cu comisarul 
Johansson și președinția germană a Consiliului UE răspunsul UE la această urgență, înainte de prezentarea, în cursul 
următoarei săptămâni, a noului plan de azil și migrație. Printre alte probleme, Comisia Europeană trebuie să abordeze 
problema condițiilor de primire a solicitanților de azil și a împărțirii responsabilității între statele membre. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=ef75ca40-d184-5511-3f89-8934317c0e3d&date=20200914
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
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redresare, PE a susținut creșterea semnificativă a bugetului propus de Comisie4, 
astfel încât să se aloce o sumă semnificativ mai mare în vederea pregătirii, inclusiv 
pentru achiziționarea de noi echipamente, materiale și resurse, oferindu-se ajutor 
concret statelor membre atunci când capacitățile naționale sunt suprasolicitate. 
Acest lucru ar permite un răspuns rapid și eficient la situațiile de urgență majore sau 
la evenimente care au loc rar, dar care au un impact ridicat, inclusiv urgențe 
medicale.  

Pentru o mai mare transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor UE, 
deputații europeni au precizat modul în care sunt alocate fondurile în cadrul celor 
trei piloni ai mecanismului (prevenire, pregătire și răspuns).  

După vot, raportorul Nikos ANDROULAKIS (S&D, Grecia) a 
declarat: „ Este nevoie de mai multă solidaritate din partea UE. 
Prin propunerile noastre, vom proteja și ajuta mai bine cetățenii 
europeni, indiferent de statul membru în care aceștia își au 
reședința, deoarece majorăm rata de cofinanțare la 100%, 
îmbunătățim acțiunile de prevenire și oferim Comisiei 
posibilitatea de a achiziționa sau închiria capacitățile necesare. 
Parlamentul este pregătit să înceapă negocierile. Dorim ca 
mecanismul să fie pregătit să abordeze nu numai un posibil al 

doilea val al pandemiei sau incendii forestiere, ci și orice altă catastrofă naturală sau 
provocată de om în viitor.” 

Raportul a fost adoptat cu 617 voturi pentru, 52 împotrivă și 23 abțineri. 
Parlamentul European este pregătit să înceapă negocierile cu statele membre 
pentru a permite intrarea în vigoare a mecanismului, până în ianuarie 2021. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 A se vedea COM(2020)220 -2020/0097(COD) - Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii. 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0218_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_RO.pdf
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STATUL DE DREPT ÎN POLONIA 

Parlamentul European a discutat raportul care indică „dovezi copleșitoare” 

ale încălcărilor principiului statului de drept și ale drepturilor fundamentale din 
Polonia. De când partidul „Legea și Justiția (PiS)” a câștigat atât alegerile 
prezidențiale, cât și alegerile parlamentare din Polonia, în toamna anului 2015, 
guvernul a întreprins o serie de reforme apreciate a restricționa democrația. 
Conform principiului statului de drept, puterea politică este limitată de lege și poate 
fi exercitată numai în baza legii. O justiție independentă este indispensabilă pentru 
a garanta această stare de fapt și trebuie să existe proceduri adecvate, inclusiv căi 
legale prin care să se garanteze că persoanele își pot proteja drepturile și pot 
declanșa controlul judiciar al acțiunilor guvernamentale. În cazul în care un stat 
membru al UE este suspectat de încălcarea statului de drept, sunt disponibile o serie 
de proceduri pentru a verifica acest lucru și, dacă este necesar, pentru a remedia 
situația.  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-194637
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Proiectul de raport interimar adoptat de Comsia pentru libertăți civile, justiție 
și afaceri intene (LIBE), în iulie a.c.5, cu privire la procedura în curs de desfășurare a 
art.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la Polonia, indică și riscuri 
pentru independența judiciară, disfuncționalitatea sistemelor legislative și 
electorale și amenințări la adresa drepturilor fundamentale. Situația s-a deteriorat 
de la inițierea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) de către Comisia Europeană în 
decembrie 20176, au precizat  deputații europeni, care au îndemnat Consiliul UE să 
trateze problema, care a fost suspendată din 2018, și să acționeze pentru a apăra 
drepturile cetățenilor. 

Totodată, pornind de la hotărârea Curții de Justiției a UE din 23 aprilie 2020 
(hotărârea Lenford)7, deputații europeni au discutat despre impactul potențial al 
acesteia asupra situației din Polonia, în cazul în care anumite autorități locale și-au 
declarat teritoriile „zone libere LGBTI”, întrebând Comisia Europeană dacă aceste 
declarații pot constitui o discriminare ilegală în muncă. 

Potrivit Agenției pentru Drepturi Fundamentale, intoleranța și violența față de 
persoanele LGBTI sunt în creștere în Polonia. 

Consiliul UE trebuie să acționeze în cele din urmă pentru a proteja minoritățile 
și statul de drept din Polonia. PE și-a exprimat îngrijorarea și în rezoluția8 din iulie 
a.c., cu privire la sistemul legislativ și electoral, independența sistemului judiciar și 
drepturile fundamentale din Polonia. 

 „Sprijinul larg pentru acest raport este cel mai bun răspuns la acuzațiile 
despre o «conspirație de stânga». Ceea ce a uitat guvernul polonez este că 
democrația nu se referă la stăpânirea majorității, ci la respectarea dreptului UE, 

pluralismului, dreptului la disidență și protejarea minorităților. PE a 
emis mai multe rezoluții pe această temă, iar Comisia Europeană a 
lansat 4 proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, însă 
autoritățile poloneze refuză, în continuare, să respecte valorile 
europene și continuă să acționeze cu dispreț față de ordinea juridică 

                                                           
5 La schimbul de opinii cu privire la situația statului de drept din Polonia din cadrul Comisiei LIBE, din aprilie a.c., au 
participat dl Marcin WARCHOL, secretar de stat polonez la Ministerul Justiției, dl Didier REYNDERS, comisarul 
european pentru justiție, și dna Irena ANDRASSY, ambasadorul Croației, reprezentantul permanent extraordinar și 
plenipotențiar la UE. De asemenea, în februarie a.c., deputații europeni au început dezbaterile pe acest subiect. 
6 A se vedea COM(2017)835 - 2017/0360(NLE) - Propunere motivată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la Statul de drept în Polonia - Propunere de decizie a Consiliului privind 
constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept. 
7 Prin această hotărâre s-a stabilit că directiva UE antidiscriminare în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 

forței de muncă se aplică declarațiilor făcute de un avocat în timpul unui program radio, în care a spus că nu va recruta 
niciodată un „homosexual” sau nu va dori să folosească serviciile sale. 
8 În rezoluția adoptată, PE deplânge atât arestarea în masă „Stonewall polonez”, cât și tratarea ulterioară a 48 de 
activiști LGBTI, la 7 august 2020, precum și poziția oficială a episcopatului polonez în favoarea „terapiei de conversie”. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11187460
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_835_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
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europeană. Este timpul să se încheie procedurile la art.  7 într-un mod semnificativ” 
- a declarat raportorul Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES). 

SEDINȚA PLENARĂ – 15 septembrie 2020 

Înaintea dezbaterii privind Starea Uniunii Europene, deputații europeni au  

discutat despre prioritățile Uniunii Europene și au luat în considerare întrebări și 
propuneri ale cetățenilor. 

Parlamentul European a organizat un eveniment central9, într-o sesiune 
deschisă de vicepreședintele PE, dna Katarina Barley (S&D, DE). Reprezentanții 
grupurilor politice și-au prezentat propriile priorități și așteptări politice înainte de 
dezbatere. Principalele subiecte ale PE au fost discutate cu președintele Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Pascal Canfin (Renew, 
FR) și președintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET), David McAllister (PPE, 
DE). 

Totodată, a avut loc și o dezbatere, cu titlul „O Europă mai bună”, la care au 
fost invitați tineri europeni și vicepreședintele PE, Othmar Karas (PPE, AT). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dezbaterea privind Starea Uniunii Europene este un moment-cheie, organizat 
anual, care prilejuiește Comisiei Europene să își asume responsabilitățile în fața  
reprezentanților aleși democratic ai UE și pentru a promova o Uniune Europeană 
mai transparentă și mai democratică. Aceste dezbateri au ca scop prezentarea 
punctelor de acțiune și a principalelor probleme curente, ținând cont de drepturile 
cetățenilor și de procesul democratic10.  

                                                           
9 Evenimentul live  a fost  transmis pe internet aici, precum și pe EbS. 
10  A se vedea discursul și dezbaterile aferente la p. 22. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200911RES86916/20200911RES86916.pdf
https://www.europarl.europa.eu/soteu/en/live-streaming/#live-09-15
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20200915
https://www.europarl.europa.eu/soteu/ro/
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16 septembrie2020  

DISCURS DESPRE STAREA UNIUNII EUROPENE  

„(...) Viitorul va fi cel pe 

care îl vom făuri împreună. Iar Europa 

va fi ceea ce dorim noi să fie. Așadar 

haideți să nu o mai denigrăm. Haideți, în 

schimb, să punem umărul împreună 

pentru a o construi. Pentru a o face 

puternică. Și pentru a construi lumea în 

care ne dorim să trăim.Trăiască 

Europa!” 

Dna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a susținut 

primul său discurs despre Starea Uniunii Europene11, în timpul sesiunii plenare 14-
17 septembrie a.c. a Parlamentului European, la Bruxelles. În discurs a subliniat 
impactul activității Comisiei Europene în atenuarea crizei economice și a crizei 
provocate de pandemia COVID-19, propunând noile planuri ale UE.  

 
Planurile anunțate includ: 

                                                           
11 Dezbaterea referitoare la Starea Uniunii Europene din 2020 (SOTEU) a avut loc într-un moment marcat de 
nesiguranță. Europa se confruntă cu un an extrem de dificil, deoarece pandemia de coronavirus continuă să afecteze 
societatea sub toate aspectele. Este o perioadă a schimbărilor de fond, bulversantă, fiindcă economiile europene și 
economia mondială au fost grav afectate de restricții. Dezbaterea referitoare la Starea Uniunii Europene este o ocazie-
cheie pentru Comisia Europeană de a-și asuma răspunderea în fața reprezentanților Uniunii aleși în mod democratic. 
Acest eveniment anual este important pentru a promova o Uniune mai transparentă și mai democratică. Este o bună 
ocazie de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni, de a pune în evidență principalele măsuri și provocări 
ale anului. Drepturile cetățenilor și procesul democratic se află în centrul acestei dezbateri plenare unice.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_20_1655
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o măsuri de eliminare a restricțiilor de pe piața unică (mai ales în ce privește 
cele 4 libertăți de mișcare ; o nouă strategie pentru spațiul Schengen);  

o măsuri în domeniul investițiilor (punerea în practică a programului 
NextGenerationEU); 

o noi măsuri pentru protecția oamenilor și întreprinderilor („o economie 
europeană umană” cu propunerea de a stabili un salariu minim la nivel 
european); 

o o propunere de creștere a obiectivului de reducere a emisiilor (de la 40% la 
cel puțin 55% pentru 2030);  

o investiții pentru tehnologiile digitale și protecția datelor industriale (crearea 
unui Cloud european în următorul deceniu digital, reglementări pentru 
inteligența artificială); 

o consolidarea valorilor europene în relațiile internaționale (UE să ghideze 
reformele OMS și OMC); 

o un nou pact pentru migrație; 
o acordarea mai multor competențe din domeniul sănătății pentru UE în 

vederea asigurării cetățenilor în situații sanitare deosebite (construirea unei 
UE a sănătății mai puternică); 

o instrumente pentru impunerea respectării statului de drept în toate statele 
membre ale UE (continuarea consolidării măsurilor împotriva rasismului și a 
discriminărilor de orice fel). 

 

Dna von der Leyen a susținut, totodată, că procesul decizional al UE trebuie 
accelerat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 
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Intervențiile deputaților europeni 
Liderii grupurilor politice au luat cuvântul, evaluând activitatea Comisiei 

Europene și expunându-și punctele de vedere cu privire la prioritățile pentru 2021. 
Ei și-au arătat susținerea pentru noile inițiative anunțate, dar au evidențiat și alte 
domenii pe care UE ar trebui să se axeze. 

Manfred Weber (PPE, Germania) a declarat că înființarea unor noi locuri de 
muncă ar trebui să reprezinte o prioritate: „(...) În Italia, 40% dintre tineri sunt încă 
șomeri. Și nu putem accepta niciodată o nouă generație pierdută în Uniunea 
Europeană de astăzi. (...)  Vom putea cheltui banii destinații redresării o singură dată, 
iar prioritatea noastră este viitorul generației tinere a Europei.”  

Iratxe García Pérez (S&D,  Spania) a vorbit despre diferitele dificultăți cu care 
se confruntă Europa. Susținând introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, ea 
a declarat: „(...) Numai în acest mod vom fi în măsură să investim în tranziția 
ecologică și în incluziunea socială, fără a lăsa pe nimeni în urmă.” Aceasta s-a 
declarat mulțumită de noul obiectiv de reducere a emisiilor pentru 2030, însă a 
reamintit că „oamenii sunt parte integrantă a aceste tranziții, astfel încât avem 
nevoie de o strategie de combatere a sărăciei, inclusiv a sărăciei în rândul copiilor și 
introducerea unui salariu minim”. Ea a solicitat sprijin pentru sectorul cultural și 
pentru crearea unei platforme culturale europene care să permită tinerilor să 
colaboreze și să consolideze spațiul cultural european. 
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Dacian Cioloș (Renew Europe, România) a declarat că Europa a făcut progrese 
considerabile în ultimele luni: „(...) Nu există nici o îndoială că planul de redresare 
este un pas înainte și reflectă puterea Uniunii și capacitatea de a depăși crizele 
împreună.”  Este însă necesar  a se respecta statul de drept ca principiu esențial în 
ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene, pentru a menține încrederea 
cetățenilor: „(...) Interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate de corupție 
și de conflictele de interese”. De asemenea, el a salutat reacția Comisiei la apelul 
Parlamentului European pentru o evaluare a impactului privind legislația în 
domeniul climei și planurile digitale. 

Nicolas Bay (ID, Franța) a deplâns lipsa unor măsuri de protecție a pieței unice 
în Europa în perioada de apogeu a crizei sanitare, precum și a normelor stricte de 
mediu care slăbesc competitivitatea întreprinderilor europene: „(...) Aceste măsuri 
nu ajută la independența și prosperitatea viitoare a Europei, ci vor face ca Europa să 
devină din ce în ce mai fragilă pe scena mondială.” 

Ska Keller (Verzi/ALE, Germania) a criticat condițiile în care migranții sunt 
tratați la frontierele externe ale UE. „(...) Ne aflăm într-o situație rușinoasă și este 
responsabilitatea noastră colectivă în calitate de cetățeni”, a afirmat aceasta, 
îndemnând Comisia Europeană să lucreze cu statele membre pentru a se asigura 
condiții adecvate. Situația migrației trebuie transformată într-o prioritate absolută, 
pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate și a ieși din această situație 
dezastruoasă în care ne aflăm. Ea a salutat obiectivul propus de reducere cu 55% a 
emisiilor până în 2030, considerând că schimbările climatice nu pot fi negociate, așa 
că trebuie acționat rapid. 

Ryszard Antoni Legutko (ECR, Polonia) a afirmat că ultimul deceniu s-a 
dovedit a fi turbulent pentru UE și că aceasta se află astăzi într-o situație și mai gravă 
decât în urmă cu 10 ani. „(...) În fiecare an din ultimul deceniu, am auzit de la fiecare 
președinte al Comisiei Europene că ne așteaptă un viitor strălucit și că zilele de glorie 
ale UE sunt aproape, cu condiția ca, desigur, Comisia Europeană și instituțiile 
europene să primească mai multe competențe... Din ce în ce mai puține persoane 
din întreaga Europă iau în serios acest mesaj.” 

Manon Aubry (Grupului GUE/NGL, Franța) a criticat discursul pentru că nu a 
fost menționată criza de solidaritate care există în UE, nu s-a menționat nimic de 
paradisurile fiscale, și nici chestiunile legate de statul de drept din Polonia și Ungaria. 
De asemenea, a adus critici și obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră de 55%, ca fiind insuficient. „(...) Pentru a face față problemelor cu care ne 
confruntăm, trebuie să ne schimbăm cu totul abordarea. Preocuparea noastră ar 
trebui să fie doar mediul și aspectele sociale.” 
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16 septembrie 2020 

PLANUL DE REDRESARE - RESURSE PROPRII 

Deputații europeni au dezbătut decizia Consiliului UE privind resursele 

proprii, temeiul juridic care va autoriza Uniunea să împrumute 750 miliarde euro 

pentru planul de redresare „Următoarea generație a UE”. Deputații au dezbătut 

procedura și au votat avizul legislativ referitor la decizia privind resursele proprii12, 

astfel încât procesul de ratificare din statele membre să poată începe și planul de 

redresare COVID-19 să poată fi lansat cât mai curând posibil. Votul PE cu privire la 

avizul legislativ reprezintă o etapă esențială care va permite adoptarea de către 

Consiliul UE a deciziei privind resursele proprii pentru care este necesar votul 

unanim. Înainte de intrarea în vigoare, prevăzută pentru ianuarie 2021, împreună cu 

noul cadru financiar multianual (CFM). Decizia privind resursele proprii trebuie să fie 

ratificată de parlamentele tuturor statelor membre. 

                                                           
12 A se vedea  Proiectul de rezoluție legislativă. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=3397cd6d-0328-3573-4e93-ac0a05466197&date=20200914
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=3397cd6d-0328-3573-4e93-ac0a05466197&date=20200914
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_RO.html#title2
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În avizul său, adoptat cu 455 de voturi pentru, 146 împotrivă și 88 abțineri, PE 
își menține poziția conform căreia trebuie să se introducă noi surse de venit pentru 
bugetul UE, care să acopere cel puțin costurile legate de planul de redresare. PE a 
solicitat stabilirea unui calendar obligatoriu pentru introducerea acestor resurse 
proprii noi. De asemenea, s-a insistat asupra finanțării redresării care trebuie să fie 
sustenabilă, prin introducerea unor taxe pentru marii poluatori și întreprinderi 
multinaționale, pentru a nu deveni o povară pentru generația următoare. Totodată, 
prin amendamentul 5, considerentul (6) din proiectul de decizie se precizează că 
este necesar să fie introduse noi categorii de resurse proprii bazate pe o formă 
consolidată comună de impozitare a societăților, pe veniturile naționale provenite 
din sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii și pe o 
contribuție națională calculată pe baza deșeurilor nereciclate de ambalaje din 
plastic, încurajând astfel economia circulară. În plus, ar trebui introduse în acest 
scop, de îndată ce se vor crea condițiile legislative necesare, noi resurse proprii 
bazate pe un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
perfect compatibil cu normele OMC, pe o taxă pe serviciile digitale și o taxă pe 
tranzacțiile financiare, aplicată de preferință în conformitate cu un sistem agreat de 
toate statele membre. Comisia ar trebui să facă, cât mai curând posibil, propunerile 
legislative necesare pentru aceste noi resurse proprii și pentru alte posibile noi 
resurse proprii, care să sprijine Pactul ecologic european, precum și funcționarea 
pieței unice și eforturile de impozitare mai eficientă a societăților. Eventualele 
resurse proprii noi comunicate deja de Comisie, cum ar fi cotizația pentru piața 
unică, ar trebui evaluate mai temeinic înainte de a fi prezentate Parlamentului 
European și Consiliului. 

 

 

José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia), co-raportor: „(...) 
S-a scris istorie în Parlamentul European. Timp de 32 de ani, UE nu 
a avut resurse proprii noi. Comisia Europeană nu a împrumutat 
niciodată de pe piețe sume atât de importante. Acest raport 
deschide calea pentru adoptarea de către Consiliul UE a deciziei 
privind resursele proprii și pentru procesul de ratificare în 
parlamentele naționale. Fiecare minut contează pentru a putea 

folosi fondul de redresare după 1 ianuarie 2021. Ce așteaptă Consiliul?” 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_RO.html
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Valérie Hayer (Renew Europe, Franța), coraportoare: 
„(...) Împrumuturile pentru redresare se află acum pe calea cea 
bună datorită votului din plen. Ne vom asigura că rambursarea 
datoriei este făcută de către giganții IT, de cei care practică 
evaziuni fiscale, de marii poluatori străini și de alții care 
beneficiază de avantajele pieței unice, dar nu contribuie, în mod 
echitabil, la prosperitate și la protejarea planetei noastre.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

 

Rezoluțiile adopatate în sesiunea 14-17 septembrie 2020 

 

 

Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles 
 

  
 
Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial 

  
 
Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii  

  

 
Neformularea de obiecții la un act delegat: taxele percepute de ESMA de la contrapărțile 
centrale stabilite în țări terțe  

  

 
Neformularea de obiecții la un act delegat: criterii pentru a stabili dacă o contraparte 
centrală stabilită într-o țară terță este importantă din punct de vedere sistemic  

  

 
Neformularea de obiecții la un act delegat: elementele minime pentru evaluarea cererilor 
CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă și modalitățile  

  

 
Neformularea de obiecții la o măsură de punere în aplicare: modificarea Standardului 
Internațional de Raportare Financiară 16  

  
 
Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii  

  

 
Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de 
păcură al navelor  

  
 
Proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene  

  
 
Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia 

 

 

 

 

 

Marţi, 15 septembrie 2020 - Bruxelles 
 

   

Propunerea de numire a președintelui Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul 
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe  

   

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul 
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe  

   

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul 
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe  

   

Rata redusă a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome 
Madeira și Azore  

   

Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa 
Creativă, precum și Corpului european de solidaritate  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0212_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0213_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0214_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0214_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0215_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0215_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0216_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0216_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0217_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0217_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0218_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0219_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0219_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0221_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0207_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0207_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0208_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0208_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0209_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0209_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0210_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0210_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0211_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0211_RO.html
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Joi, 17 septembrie 2020 - Bruxelles 
 

  
 
Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere)  

  
 
Fondul pentru o tranziție justă  

  
 
Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC  

  
 
Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept  

  
 
Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului  

  
 
Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE  

  
 
Penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente  

  

 
Implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor 
negative față de populațiile cu origini rome din Europa  

  

 
Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a 
tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane  

  
 
Situația din Belarus 

  
 
Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi  

  
 
Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa  

  
 
Cazul doctorului Denis Mukwege în Republica Democratică Congo  

  
 
Situația umanitară din Mozambic 

  
 
O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19  

  

 
Proiect de buget rectificativ nr. 8: Majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de 
sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și 
pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus  

  

 
Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru mai multe 
substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și mandestrobin  

  
 
Redresarea culturală a Europei  

  

 
COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și 
consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică  

  
 
Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022  

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0222_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0223_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0224_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0226_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0227_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0228_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0230_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0230_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0231_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0233_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0234_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0235_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0236_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0237_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0237_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0237_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0238_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0238_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0241_RO.html
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Președinția germană a Consiliului UE a organizat o reuniune informală a 

miniștrilor educației din Uniunea Europeană, la care au fost invitați ministrul federal 

al educației, Anja Karliczek, și responsabilul UE pentru ocuparea forței de muncă și 

drepturi sociale, Nicolas Schmit. 

Discuțiile au avut loc în contextul impactului pandemiei asupra educației și 

formării profesionale. 

Miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la faptul că statele membre și-au 

propus să consolideze, în continuare, cooperarea în domeniul formării profesionale 

europene. 

Anja Karliczek a evidențiat atât importanța educației în soluționarea 

aspectelor legate de digitalizare, schimbările climatice și democrafice, cât și faptul 

că formarea profesională oferă oportunități atractive pentru tinerii din Europa. 

PREȘEDINȚIA 

GERMANĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 

Reuniunea informală a miniștrilor 

educației 
16-17.09.2020 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/informal-meeting-european-ministers-education-osnabrueck/2385478
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Stephanie Hubig, ministrul educației din Renania-Palatinat, a subliniat 

importanța educației și formării profesionale în Europa și a prezentat problemele pe 

care le-ar ridicat pandemia în școlile din Europa. 

 

Miniștrii UE responsabili cu piața internă și industria s-au reunit în sistem de 

videoconferință pentru a stabili acțiunile prioritare ale pieței unice în vederea 

asigurării redresării rapide a economiei UE post COVID-19. Reuniunea a fost 

prezidată de către Peter Altmaier, ministrul federal pentru afaceri economice și 

energie din Germania. 

„(...) Piața internă va asigura cadrul economic necesar pentru o tranziție 

ecologică și digitală a Europei. Într-un mediu global din ce în ce mai dificil, piața 

internă reprezintă o resursă strategică a UE. Obiectivul președinției noastre la 

Consiliul UE este de a construi o platformă economică puternică pentru un viitor de 

succes pentru Europa. Prin urmare ne propunem să asigurăm o piață internă 

funcțională orientată spre viitor, care împreună cu dezvoltarea digitalizării va susține 

o politică industrială ambițioasă, și IMM-uri puternice și inovatoare care să asigure 

baza economică a Europei.” - Peter Altmaier, ministrul federal pentru afaceri 

economice și energie din Germania. 

Videoconferința informală a miniștrilor 

responsabili cu piața internă și 

industria 

18.09.2020 
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În cadrul discuțiilor s-a ajuns la un consens cu privire la necesitatea de a fi 

restabilită integritatea pieței unice prin eliminarea tuturor derogărilor temporare 

privind circulația, instituite de către statele membre în timpul crizei generate de 

COVID-19. Grupul operativ pentru asigurarea respectării normelor privind piața 

unică (SMET) a fost menționat drept instrumentul principal pentru identificarea  

barierelor inutile din calea liberei circulații transfrontaliere a mărfurilor și serviciilor. 

Miniștrii au solicitat Comisiei Europene să prezinte până la 15 ianuarie 2021 un 

raport strategic anual pentru a identifica și înlătura barierele nejustificate și pentru 

a evalua stadiul punerii în aplicare al planului de acțiune pentru o mai bună 

implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică în 2020. 

Totodată, aceștia au fost de acord cu faptul că punerea în aplicare a acțiunilor 

stabilite în pachetul legislativ adoptat în martie 202013 sunt esențiale pentru 

funcționarea pieței unice. În acest sens a fost subliniată importanța cooperării dintre 

Comisia Europeană și statele membre. 

Mai mulți participanți s-au pronunțat pentru explorarea potențialului pieței 

unice în domeniul serviciilor. S-a exprimat sprijinul pentru reformele structurale și 

pentru tranziția la o economie ecologică, digitală și competitivă favorabilă 

incluziunii. De asemenea, s-a evidențiat susținerea pentru un mediu de afaceri 

favorabil, care să permită întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM-urilor), să beneficieze de toate avantajele pe care le conferă piața unică. 

Nu în ultimul rând, miniștrii au declarat că este importantă consolidarea 

rezilienței economice și sociale a UE și a autonomiei strategice în sectoare 

tehnologice-cheie, având în vedere, în același timp, principiile unei economii 

deschise, bazată pe un comerț liber, echitabil și durabil. 

 

 

                                                           
13 Este vorba despre ST 6778 2020 INIT12-03-2020, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună 

implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică și ST 6779 2020 INIT - Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor- Identificarea și 

înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6778-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/register/ro/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-6778-2020-INIT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6778-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6778-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6778-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/register/ro/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-6779-2020-INIT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2020-INIT/ro/pdf
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Președinția  germană a Consiliului UE a organizat la Berlin reuniunea 

informală a miniștrilor comerțului, care a fost prezidată de către Peter Altmaier, 
ministrul federal pentru afaceri economice și energie din Germania.  

Pe ordinea de zi s-au aflat problemele actuale cu care se confruntă politica 
comercială europeană, revizuirea politicii comerciale a UE, în contextul pandemiei 
de COVID-19. În cadrul intervenției sale, Gabriel Felbermayr, profesor la Institutul 
Kiel pentru Economia Mondială, a prezentat reziliența lanțurilor valorice globale.  

În continuare, miniștrii au evaluat situația industriei siderurgice din UE. În 
special, au analizat contribuția industriei siderurgice la susținerea sectorului 
economic. La dezbateri au participat și Valdis Dombrovskis, responsabilul european 
cu politica economică și comercială, și Thierry Breton, responsabilul european cu 
piața internă.  

În incheiere, miniștrii și-au prezentat punctele de vedere cu privire la 
modalitățile prin care sistemul multilateral comercial bazat pe reguli  și Organizația 
Mondiala  Comerțului (OMC) pot fi consolidate. S-a insistat pe procedura de selecție 
al noului director general al OMC, care va prelua această poziție de la de la actualul 
director general al OMC, Roberto Azevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor comerțului  20.09.2020 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/informal-meeting-trade-altmaier-eu2020/2385976
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/informal-meeting-trade-altmaier-eu2020/2385976
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Reuniunea liderilor UE-China a fost organizată ca urmare a celui de al 22-lea 

summit UE-China care a avut loc la 22 iunie a.c. și a fost prezidată de președintele 

Consiliului European, Charles Michel, și de președintele Chinei, Xi Jinping. Au fost 

invitați Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și cancelarul german, 

Angela Merkel. 

 Discuțiile liderilor au vizat progresele înregistrate cu privire la 

negocierile în curs privind un Acord cuprinzător UE-China (CAI), în special cu privire 

la normele de reglementare a activității întreprinderilor de stat, la transferul forțat 

de tehnologie și la transparența subvențiilor. 

  „(…) Ne îndreptăm eforturile în direcția unei relații bazate pe 

respectarea angajamentelor reciproce. Astfel se obțin rezultate concrete pentru 

 

 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

Reuniunea liderilor UE-China  
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ambele părți și rezultate benefice și la nivel mondial. În unele domenii, suntem pe 

drumul cel bun. În altele, este nevoie de eforturi suplimentare. ” - Charles Michel 

  Liderii au subliniat că se impun mai multe eforturi pentru a se 

îmbunătăți accesul pe piață în domenii precum sectorul agroalimentar, serviciile 

financiare și sectorul digital, precum și impunerea unor condiții de concurență 

echitabile și în domeniile științei și tehnologiei. În acest sens, au fost solicitate 

standarde etice înalte în domeniul dezvoltării tehnologice, al siguranței produselor 

și al inovării. 

Ursula von der Leyen a declarat că: „(…) În timpul ultimului summit, de acum 

două luni, i-am spus președintelui Xi că Uniunea Europeană rămâne angajată pentru 

un angajament și un progres autentic, orientat spre rezultate. Avem nevoie de 

rezultate concrete. ” 

Președintele Comisiei Europene a declarat că se impun, în continuare, mai 

multe măsuri pentru aplicarea altor capitole importante și dificile ale acordului, în 

special a celui referitor la accesul pe piață și la celui privind dezvoltarea durabilă. Cu 

această ocazie, a subliniat necesitatea de a acționa, în continuare, prin solidaritate 

globală și cooperare în privința pandemiei și a găsirii unui vaccin care să fie accesibil 

și pentru țările cu venituri mici și medii. 

În final, UE și-a exprimat disponibilitatea de a continua discuțiile privind 

Agenda strategică pentru cooperare 2025.  

A fost anunțată organizarea în 2012 a unei reuniuni a liderilor UE-China cu 

participarea șefilor de stat și de guvern din statele membre ale UE și a președintelui 

Xi Jinping. 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_20_1644
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15 septembrie 2020 

Întrevederea Președintelui Consiliului European cu prim-ministrul 

Replublicii Elene, dl Kyriakos Mitsotakis 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel s-a întâlnit cu prim-

ministrul Replublicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, pentru a discuta despre securitate și 

stabilitate în estul Mediteranei, despre frontierele maritime și drepturile de 

exploatare a resurselor energetice, migrația refugiaților după distrugerea taberei 

Moria14. 

 „(…) Problema securității și stabilității în estul Mediteranei nu este o problemă 

a Greciei și a Ciprului, ci o problemă a întregii UE. Credem că toate statele membre 

trebuie să fie respectate (...). ”- Charles Michel  

De asemenea, în cadrul reuniunii s-a stabilit că va fi reluată discuția privind 

situația din Mediterana de Est, precum și relațiile UE-Turcia în Consiliul European 

extraordinar din 24-25 septembrie a.c., deoarece securitatea și stabilitatea sunt 

interese strategice ale UE. 

 

16 septembrie 2020 

Întrevederea Președintelui Consiliului European cu președintele 

Ciprului, dl Nicos Anastasiades 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel s-a întâlnit cu 

președintele Ciprului, Nicos Anastasiades, după ce Turcia a declarat că forajul 

„Yavuz” va continua căutarea de petrol și gaze în largul Ciprului până la 12 octombrie 

a.c., în pofida apelurilor internaționale de a se retrage15. 

Pe parcursul discuțiilor a fost abordat faptul că Turcia, Grecia și Cipru au fost 

blocate într-o dispută privind drepturile energetice offshore și frontierele maritime 

din regiune și că Ankara a înfuriat aliații UE pentru că a trimis nave de cercetare cu 

                                                           
14 Cea mai mare tabără de primire a refugiaților din Grecia, care se află pe insula Lesbos. 
15 Deși Cipru este membru UE din 2004, jurisdicția sa nu este recunoscută de Turcia, care respinge guvernul recunoscut 
la nivel internațional al insulei ca fiind o administrație exclusiv cipriotă greacă. 

https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200915-president-michel-visits-greece
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200916-president-michel-visits-cyprus
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escorte navale pentru a fora în apele aflate în litigiu. În concret, situația creată 

afectează drepturile UE, depășind disputa dintre Grecia, Cipru și Turcia. 

„(…) Cred că trebuie să fim într-adevăr foarte fermi atunci când vine vorba de 

apărarea intereselor tuturor statelor membre, inclusiv a intereselor Ciprului, desigur. 

Foarte ferm când vine vorba de apărarea intereselor Uniunii Europene, deoarece 

acestea sunt interese inspirate din valorile care ne unesc. ” - Charles Michel 

 

16 septembrie 2020 

Întrevederea Președintelui Consiliului European cu prim-ministrul din 

Malta, dna Robert Abela 

În timpul vizitei la Valletta, președintele Consiliului European, Charles Michel s-

a întâlnit cu prim-ministrul din Malta, Robert Abela, pentru a discuta despre lipsa de 

capacitate a acestui stat care nu mai poate primi migranți.  

Malta primea foarte puțin ajutor din partea altor state membre ale Uniunii 

Europene în ceea ce privește relocarea migranților și alocarea fondurilor UE către 

Malta pentru a găzdui mai mulți migranți nu a fost o soluție. Prim-ministrul a insistat 

că ar trebui să existe o împărțire a sarcinilor în aceste situații. 

Charles Michel a recunoscut dificultățile cu care se confruntă Malta în 

gestionarea migrației și faptul că este necesar să se facă mai multe cu privire la acest 

aspect. De asemenea, a vorbit despre trei priorități despre care spera că au fost 

discutate de către statele membre, respectiv resurse mai bune pentru controlul 

frontierelor, cooperarea cu țările de tranzit, surse și mecanisme mai bune de azil. 

 

 

 

 

 

 

https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200916-president-michel-visits-malta
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