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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 

Marina Bălășoiu 
Carmen Denisa Ion  

Andreea Mihai 
Ioana Cristina Vida 
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Comisia Europeană a adoptat o comunicare1 prin care oferă statelor 

membre orientări generale cu privire la desfășurarea politicii bugetare în 
perioada următoare pentru pregătirea, până la sfârșitul lunii aprilie a.c., a 
programelor anuale de stabilitate și convergență2 . 

În martie 2020, Comisia și Consiliul au activat clauza derogatorie 
generală a Pactului de stabilitate și de creștere. Deși clauza nu suspendă 
procedurile pactului, aceasta permite statelor membre să se abată temporar 
de la cerințele bugetare normale, fără a pune în pericol viabilitatea fiscală pe 
termen mediu. Comisia Europeană a apreciat ca fiind momentul oportun 

                                                            
1 A se vedea COM(2021) 105. 
2 Aceste programe ar trebui să includă traiectoriile fiscale pe termen mediu ale statelor membre. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 

ECONOMIE 
Un an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19: răspunsul în 
materie de politică bugetară 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_884
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6696-2021-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes_ro
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0123:FIN:RO:PDF
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
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pentru a prezenta considerentele în legătură cu adoptarea unei decizii viitoare 
care fie va dezactiva clauza derogatorii, fie va continua activarea ei pentru 
2022, ținând cont că această clauză a fost activată de aproape un an.  În opinia 
Comisiei, decizia ar trebui luată în urma unei evaluări a situației economice, pe 
baza unor criterii cantitative. Nivelul activității economice, în UE sau în zona 
euro, în comparație cu nivelurile anterioare crizei (sfârșitul anului 2019), ar fi 
criteriul cantitativ esențial în evaluarea privind dezactivarea sau continuarea 
aplicării clauzei. Indicațiile preliminare actuale sugerează continuarea aplicării 
în 2022 și dezactivarea acesteia, începând cu 2023. Ca parte a pachetului de 
primăvară al Semestrului european, din luna mai a.c., și, în urma unui dialog 
între Consiliu și Comisie, Comisia va evalua dezactivarea sau continuarea 
aplicării clauzei derogatorii generale, pe baza previziunilor din primăvara anului 
2021.  

Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență a intrat în 
vigoare în februarie 2021, ceea ce înseamnă că statele membre pot prezenta 
Comisiei, spre evaluare, planurile lor de redresare și reziliență. Comunicarea 
oferă unele indicații generale privind politica fiscală a statelor membre pentru 
perioada următoare și legătura acesteia cu instrumentul NextGenerationEU.  

Comunicarea oferă principii directoare cu privire la conceperea și 
calitatea măsurilor fiscale, analizând eficacitatea acestora, adaptarea lor 
treptată de la măsuri de urgență la măsuri specifice și eventuala lor eliminare 
treptată. Este imperativ ca politica fiscală să rămână flexibilă și să se adapteze 
la evoluția situației. Statele membre ar trebui să evite retragerea prematură a 
sprijinului fiscal acordat economiilor lor. Riscurile unei retrageri premature sunt 
considerate a fi mai mari decât riscurile asociate menținerii măsurilor de 
sprijin, în vigoare prea mult timp. Politicile fiscale ar trebui, de asemenea, să 
țină seama de importanța redresării și a viabilității fiscale pe termen mediu. 
Odată ce riscurile privind sănătatea se vor diminua, măsurile fiscale ar trebui să 
se axeze, treptat, pe măsuri mai bine orientate, care să promoveze o redresare 
rezilientă și durabilă. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro#national-recovery-and-resilience-plans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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Comunicarea confirmă, de asemenea, intenția Comisiei de a relansa 
dezbaterea publică privind cadrul de guvernanță economică, de îndată ce 
redresarea va avea loc. 

Orientările cuprinse în comunicare vor contribui la viitoarele discuții din 
cadrul formațiunii afaceri economice și financiare (ECOFIN) a Consiliului UE și în 
Eurogrup. Pe baza acestor discuții, Comisia va propune statelor membre 
orientări de politică bugetară, ca parte a pachetului Semestrului european, la 
sfârșitul lunii mai 2021. 

Paolo Gentiloni, responsabilul european pentru economie, a declarat: „ 
(…) Decizia de anul trecut, din luna martie, de a activa clauza derogatorie 
generală a fost o recunoaștere a gravității crizei aflate în plină desfășurare. A 
fost, de asemenea, o declarație cu privire la hotărârea de a lua toate măsurile 
necesare pentru a combate pandemia și de a sprijini locurile de muncă și 
întreprinderile. Un an mai târziu, lupta împotriva COVID-19 nu este încă 
câștigată și trebuie să ne asigurăm că nu repetăm greșelile făcute cu un 
deceniu în urmă, retrăgând prea repede sprijinul. Pentru 2022, este clar că 
sprijinul bugetar va fi încă necesar: este preferabil să greșim făcând prea mult 
decât făcând prea puțin. În același timp, politicile bugetare ar trebui să fie 
diferențiate în funcție de ritmul redresării fiecărei țări și de situația bugetară 
specifică. În condițiile în care finanțarea din instrumentul Next Generation EU 
începe să curgă, este esențial ca guvernele să vegheze la menținerea și 
consolidarea cheltuielilor naționale pentru investiții, prin intermediul 
subvențiilor din partea UE.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/ecofin/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_21_1012
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Comisia a aprobat3 226 de proiecte care se vor derula în cele 27 de 

state membre și vor sprijini eforturile de elaborare și punere în aplicare a 
reformelor naționale menite să stimuleze creșterea economică. Aceste acțiuni 
de sprijin se realizează în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST)4 și vor 
dispune, în 2021, de un buget total de 102,6 milioane euro pentru promovarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană. 

Principalele nevoi în materie de reformă indicate de statele membre în 
cererile lor sunt tranziția ecologică și cea digitală. Dintre cererile selectate, 99 
contribuie la tranziția digitală (44 % din numărul total de cereri selectate), iar 
68 contribuie la Pactul ecologic european (30 % din numărul total de cereri 
preselectate). Unele dintre cereri vizează reforme din mai multe state membre. 
Un număr de 18 state membre vor beneficia de formare specifică comună în 
materie de gestionare a finanțelor publice în domeniul „ecologizării” bugetelor 
naționale. 

Responsabilul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a 
declarat: „(…) Reformele sunt necesare pentru îmbunătățirea mediului de 
afaceri, consolidarea sistemelor de sănătate și a sistemelor sociale și 
educaționale și, în general, pentru sporirea rezilienței statelor membre și a 
părților interesate atunci când se confruntă cu dificultăți și crize 
globale. Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument puternic care le poate 
permite statelor membre să realizeze reformele de care au nevoie pentru o 
creștere durabilă.” 

                                                            
3 A se vedea comunicatul de presă al CE. 
4 IST este principalul instrument prin care Comisia oferă sprijin tehnic pentru reforme în UE și are la bază 
instrumentul predecedent, Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), prin intermediul căruia s-au 
realizat, începând din 2017, peste 1 000 de proiecte de asistență tehnică în toate statele membre. 
 

COEZIUNE ȘI REFORME  
Instrumentul de sprijin tehnic 

https://ec.europa.eu/info/publications/technical-support-instrument-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/240
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_747
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Sprijinul specific acordat României pentru 2021 

Comisia Europeană va sprijini România în 13 de proiecte în 
domenii precum: elaborarea și coordonarea politicilor, 
planificarea strategică și bugetară, caracterul durabil al 
investițiilor publice, îmbunătățirea legislației și a respectării 
normelor fiscale, tranziția ecologică și digitală. De asemenea, IST 

va consolida capacitățile de punere în aplicare a Planului de redresare și 
reziliență. Printre exemplele de proiecte noi adoptate se numără: consolidarea 
coerenței politicilor, a 
transparenței și a coordonării 
la nivelul administrației 
centrale, sprijinirea 
procesului de tranziție 
digitală a administrației 
publice, monitorizarea 
punerii în aplicare a Planului 
național privind energia și 
clima, consolidarea 
capacităților de punere în 
aplicare a parteneriatelor 
publice private, creșterea 
eficienței finanțelor publice 
prin reforma sistemului de 
transferuri către bugetele 
locale. 

Din România au fost depuse, din 2017 până în prezent, 59 
de proiecte în vederea finanțării prin Programul de sprijin 
pentru reforme structurale (SRSP). Acest sprijin vizează o gamă 
largă de domenii, inclusiv reforma fiscală, pregătirea investițiilor 

în infrastructură, tranziția ecologică și obiectivele de dezvoltare durabilă, 
dezvoltarea regională, administrația publică și digitalizarea. S-a pus un accent 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/tsi_2021_country_factsheet_romania.pdf
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deosebit pe consolidarea capacității Ministerului Finanțelor, Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, Băncii Naționale a României, Autorității de 
Supraveghere Financiară, Curții de Conturi, precum și a instituțiilor cu 
competențe privind dezvoltarea economică, mediul, sănătatea, educația și 
serviciile sociale. Până în prezent, au fost finalizate cu succes 26 de proiecte. 

 

 

 

 

 

Pentru a asigura participarea deplină în societate a persoanelor cu 

dizabilități, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE, Comisia 
Europeană a prezentat o Strategie ambițioasă privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități (2021-2030)5. Aceasta este în conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene6 și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene7, care prevăd egalitatea și nediscriminarea ca principii ale politicilor 
UE. 

Principiul 17 al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază că 
persoanele cu dizabiltăți au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure 
o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în 
societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. 

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap a deschis 
calea către o Europă fără bariere și a adus îmbunătățiri, printre altele, în 
domenii precum accesibilitatea, sensibilizarea publicului, educația și formarea, 

                                                            
5 A se vedea COM(2021) 101. 
6 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene solicită Uniunii să combată orice discriminare pe motiv de handicap 
în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acțiunilor sale (articolul 10) și îi conferă puterea de a adopta 
legislație în vederea combaterii unei astfel de discriminări (articolul 19). 
7 Articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede următoarele: „Demnitatea umană este 
inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.” Articolul 26 prevede că „Uniunea recunoaște şi respectă dreptul 
persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, 
precum şi participarea la viața comunității.” În plus, articolul 21 interzice orice discriminare pe motiv de handicap. 

VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ  
O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități (2021-2030) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_810
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce37482a-d0ca-11e7-a7df-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-62666461
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016E010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016E019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P021
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protecția socială și sănătatea. Cu toate acestea, astfel de persoane se 
confruntă încă cu obstacole considerabile în ceea ce privește accesul la 
asistență medicală, educație, ocuparea forței de muncă, activități de recreere, 
precum și în ceea ce privește participarea la viața politică. Acestea prezintă un 
risc mai mare de sărăcie sau de excluziune socială (28,4 %) în comparație cu 
persoanele fără handicap (18,4 %). Peste jumătate dintre persoanele cu 
dizabilități declară că s-au simțit discriminate în 2019. 

Această strategie vizează îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități 
în următorul deceniu, în UE și în afara acesteia. Obiectivele strategiei pot fi 
atinse numai prin acțiuni coordonate atât la nivel național, cât și la nivelul UE, 
cu un angajament ferm din partea statelor membre și a autorităților regionale 
și locale de a realiza acțiunile propuse de Comisie. Inițiativele-cheie sunt 
grupate în jurul a 8 teme principale: 

1. accesibilitatea, un facilitator al drepturilor, autonomiei și egalității; 

2. drepturile UE - libera circulație și șederea , precum și participarea la 
procesul democratic; 

3. asigurarea unei autonomii și a unei calități decente a vieții,  prin 
dezvoltarea unei vieți independente și prin consolidarea serviciilor comunitare, 
dezvoltarea de noi competențe pentru locuri de muncă, promovarea accesului 
la locuri de muncă de calitate și durabile, consolidarea sistemelor de protecție 
socială; 

4. acces egal și nediscriminare prin îmbunătățirea accesului la justiție, 
protecție juridică, libertate și securitate, acces egal la protecție socială, 
asistență medicală, educație și bunuri și servicii, inclusiv locuințe educație 
incluzivă și accesibilă, acces durabil și egal la asistență medicală, îmbunătățirea 
accesului la artă și cultură, recreere, petrecere a timpului liber, sport și turism, 
asigurarea siguranței și protecției; 

5. promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la nivel mondial; 

6. punerea în aplicare eficientă a strategiei; 
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7. conducând prin exemplu - Comisia urmărește să dea un exemplu și 
solicită altor instituții, organisme și agenții ale UE să procedeze la fel; 

8. sensibilizarea publicului, guvernanța și măsurarea progreselor - 
Comisia va colabora cu statele membre pentru a completa și sprijini campaniile 
naționale, pentru a consolida sensibilizarea și pentru a combate stereotipurile 
legate de handicap; pe baza experienței acumulate în cadrul Strategiei 
europene pentru persoanele cu handicap 2010-2020, Comisia va institui un 
cadru de monitorizare a punerii în aplicare a acestei strategii, care va contribui, 
de asemenea, la Semestrul european, la Tabloul de bord social și la punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Se urmărește ca realizarea inițiativelor prevăzute în strategie să 
contribuie, până în 2030, la reducerea discriminării, a inegalităților și la 
sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru a se bucura pe deplin de drepturile 
omului, de libertățile fundamentale și de drepturile UE în mod egal cu ceilalate 
persoane, pentru a-și maximiza independența, participarea și asigurarea unor 
condiții de viață decente. 

Obiectivele strategiei vor trebui să fie atinse printr-un angajament 
puternic al statelor membre, prin promovarea politicilor și acțiunilor care vor 
aduce medii accesibile, sisteme educaționale incluzive, precum și sisteme de 
asistență medicală de înaltă calitate și căi eficiente către locuri de muncă 
echitabile pentru persoanele cu handicap. 

Vicepreședintele CE, responsabil pentru valori și transparență, 
Vera Jourová, a declarat: „(…) Eforturile trebuie să se concentreze pe protejarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv în cadrul răspunsului la 
coronavirus. Persoanele cu dizabilități se numără printre categoriile cel mai 
puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19. Trebuie să 
depunem eforturi pentru a ne asigura că persoanele cu handicap își 
îmbunătățesc calitatea vieții și că drepturile lor sunt garantate!” 
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 Comisia Europeană a prezentat o agendă ambițioasă pentru realizarea 

unei Europe sociale puternice, axate pe locuri de muncă și competențe adaptate 
exigențelor viitorului, care va avea și rolul de a deschide calea către o redresare 
socioeconomică echitabilă, rezilientă și favorabilă incluziunii. Planul de acțiune 
privind Pilonul european al drepturilor sociale8 prezintă acțiuni concrete în vederea 
continuării punerii în aplicare  a principiilor acestui pilon, ca efort comun al statelor 
membre și al UE, cu implicarea activă a partenerilor sociali și a societății civile. 
Planul propune, de asemenea, obiective principale în materie de ocupare a forței 
de muncă, de competențe și de protecție socială, pe care UE va trebui să le 
îndeplinească până în 2030. 

Planul de acțiune stabilește trei obiective principale pe care UE trebuie 
să le îndeplinească până în 
2030: 

• cel puțin 78 % dintre 
persoanele cu vârste între 
20 și 64 de ani să aibă un 
loc de muncă; 
• cel puțin 60% dintre 
adulți să participe anual la 
cursuri de formare; 

                                                            
8 Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale în 2017, cu ocazia 
Summitului de la Göteborg. Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale pentru a crea piețe ale forței de 
muncă și sisteme de protecție socială echitabile și funcționale în Europa secolului XXI. Pilonul este structurat în jurul 
a trei capitole: (1) egalitatea de șanse și de acces pe piața forței de muncă; (2) condiții de muncă echitabile; (3) 
protecția și incluziunea socială. 

 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR 
Pilonul european al drepturilor sociale: transformarea 
principiilor în acțiuni 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_820
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
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• numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială să 
fie redus cu cel puțin 15 milioane. 

Noile obiective principale pentru 2030 sunt compatibile cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU și susțin ambiția comună de a realiza o Europă socială 
puternică. Aceste obiective, împreună cu un tablou de bord social revizuit, îi vor 
permite Comisiei să monitorizeze progresele statelor membre în cadrul 
semestrului european.  

De asemenea, Comisia Europeană a propus și o Recomandare referitoare 
la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19, cu scopul de a sprijini o redresare care să genereze 
locuri de muncă. Recomandarea oferă statelor membre orientări concrete cu 
privire la măsurile de politică, sprijinite de posibilitățile de finanțare ale UE, acțiuni 
considerate necesare pentru a realiza o tranziție progresivă de la măsurile de 
urgență luate pentru a menține locurile de muncă, în contextul crizei actuale, la noi 
măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă. 
Recomandarea promovează crearea de locuri de muncă și tranzițiile profesionale, 
de la sectoarele în declin la sectoarele în expansiune, în special la cel digital și la cel 
ecologic. Aceste noi măsuri ar trebui să conțină trei elemente:  

• stimulente pentru angajare și sprijin antreprenorial; 
• oportunități de perfecționare și recalificare;  
• un sprijin mai mare din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă. 
Pentru finanțarea măsurilor cuprinse în recomandare, statele membre pot recurge 
la fondurile UE disponibile, inclusiv la Mecanismul de redresare și reziliență și la 
Fondul social european Plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
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Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă privind 
transparența salarială, menită să 
asigure faptul că femeile și 
bărbații din UE primesc salarii 
egale pentru o muncă egală. 
Propunerea, care este o 
prioritate politică a 
președintelui von der Leyen, 
stabilește măsuri precum 
informarea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă 
referitor la salariul pe care 
urmează să îl primească, dreptul 
de a cunoaște nivelurile de 
remunerare a lucrătorilor care prestează aceeași muncă, precum și obligații de 
raportare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați pentru întreprinderile 
mari. De asemenea, propunerea facilitează accesul la justiție și consolidează 
mijloacele prin care lucrătorii își pot revendica drepturile. Angajatorii ar urma să nu 
mai aibă dreptul de a solicita persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
istoricul salarial și, la cererea angajaților, vor trebui să furnizeze date anonimizate 
referitoare la remunerații. Angajații vor avea și dreptul la despăgubiri pentru 
discriminarea salarială.  

Noile măsuri, care țin seama de impactul pandemiei de COVID-19 atât 
asupra angajatorilor, cât și asupra femeilor, care au fost afectate deosebit de grav, 
vor spori gradul de sensibilizare cu privire la condițiile de remunerare din cadrul 
întreprinderilor și le vor oferi angajatorilor și lucrătorilor mai multe mijloace pentru 
a combate discriminarea salarială la locul de muncă. Măsurile vor aborda o serie de 
factori importanți care contribuie la diferența de remunerare existentă și sunt 
deosebit de relevante în contextul pandemiei de COVID-19, care accentuează 

VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ  
Transparența salarială: salarii egale pentru muncă egală 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_881
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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inegalitățile între femei și bărbațiși care expune femeile la un risc mai mare de 
sărăcie. 

Propunerea legislativă se axează pe două elemente esențiale ale egalității de 
remunerare: măsuri de asigurare a transparenței salariale pentru lucrători și 
angajatori, precum și un acces mai bun la justiție pentru victimele discriminării 
salariale. 

Măsurile privind transparența salarială presupun: 

• transparența salarială pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă – angajatorii vor trebui să ofere informații cu privire la nivelul inițial de 
remunerare sau la intervalul aferent acestuia în anunțul de post vacant sau înainte 
de interviul de angajare. Angajatorilor nu li se va permite să le adreseze 
potențialilor lucrători întrebări cu privire la istoricul lor salarial; 

• dreptul la informare pentru angajați – lucrătorii vor avea dreptul să solicite, 
de la angajator, informații cu privire la nivelul lor individual de remunerare și la 
nivelul mediu de remunerare, defalcat în funcție de sex, pentru categoriile de 
lucrători care prestează aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare. 

• raportarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați – angajatorii cu 
cel puțin 250 de angajați trebuie să publice informații privind diferența de 
remunerare dintre lucrătorii de sex feminin și cei de sex masculin din organizația 
lor. În scopuri interne, aceștia ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații cu 
privire la diferența de remunerare dintre angajații de sex feminin și cei de sex 
masculin pe categorii de lucrători care prestează aceeași muncă sau o muncă de 
aceeași valoare. 

• evaluarea comună a remunerațiilor – în cazul în care datele raportate privind 
remunerațiile evidențiază o diferență de remunerare între femei și bărbați de cel 
puțin 5 %, iar angajatorul nu poate justifica diferența pe baza unor factori obiectivi 
și neutri din punctul de vedere al genului, angajatorii vor trebui să efectueze o 
evaluare a remunerațiilor în cooperare cu reprezentanții lucrătorilor. 

Îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele discriminării salariale are 
în vedere: 

• despăgubiri pentru lucrători – lucrătorii care au fost victime ale discriminării 
salariale pe criterii de sex pot primi despăgubiri, inclusiv recuperarea integrală a 
plăților restante și a primelor sau a plăților în natură aferente; 
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• sarcina probei îi revine angajatorului – angajatorul, iar nu lucrătorul, va avea 
sarcina de a dovedi că nu a existat nicio discriminare în ceea ce privește 
remunerarea; 

• sancțiuni care să includă amenzi – statele membre ar trebui să stabilească 
sancțiuni specifice pentru încălcarea regulii egalității de remunerare, inclusiv un 
nivel minim al amenzilor; 

• organismele de promovare a egalității și reprezentanții lucrătorilor pot 
acționa în numele lucrătorilor în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative 
și pot introduce acțiuni colective privind egalitatea de remunerare. 
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Consiliul de stabilizare și asociere UE-Albania 

 
Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 
securitate, dl Josep Borrell, a prezidat 
Consiliul de stabilizare și asociere 
dintre Uniunea Europeană și Albania, 
la Bruxelles, și a felicitat perseverența 
Albaniei în gestionarea efectelor 
cutremurului devastator din 2019 și 
ale pandemiei de covid-19.  

În ceea ce privește politica externă, Înaltul Reprezentant a felicitat alinierea 
Albaniei cu pozițiile de politică externă ale UE, recunoscând că aceasta transmite 
un semnal puternic al orientării strategice și angajamentului acesteia față de 
obiectivul acestei țări de aderare la UE și servește ca un exemplu pozitiv pentru 
întreaga regiune a Balcanilor de Vest.  

Cu acest prilej, în ceea ce privește pregătirea viitoarelor alegeri 
parlamentare din Albania, dl Josep Borrell a subliniat că este necesară cooperarea 
între toate partidele politice. 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94002/albania-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-joint-press-conference_en
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02 martie 2021 
Întrevedere cu dl Ara Aivazian, ministrul afacerilor externe al 
Armeniei – videoconferință 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell a avut o discuție prin videoconferință cu dl Ara Aivazian, 
ministrul afacerilor externe al Armeniei, având ca subiect central intrarea în 
vigoare a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat UE-Armenia (CEPA), 
precum și evoluțiile recente din această țară. 

Cu această ocazie, dl Josep Borrell a subliniat faptul că intrarea în vigoare a 
CEPA reprezintă o etapă importantă și pozitivă pentru relațiile bilaterale, iar prin 
acesta este subliniat angajamentul comun față de democrație și pentru 
promovarea drepturilor omului și oferă cadrul conlucrării între UE și Armenia într-o 
mare varietate de domenii, inclusiv pentru crearea de locuri de muncă și 
oportunități de afaceri, protejarea mediului și promovarea oportunităților de 
educație și cercetare. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94150/armenia-high-representativevice-president-josep-borrell-speaks-armenian-foreign-minister-ara_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22018A0126(01)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4080/eu-armenia-relations-factsheet_en
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1 martie 2021 

SITUAȚIA MIGRAȚIEI ÎN INSULELE CANARE 
COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (LIBE) 

Membrii LIBE au participat la o dezbatere în care au evaluat situația din 

Insulele Canare (Spania), în urma creșterii masive a numărului migranților, în 
ultimele luni ale lui 2020 și de la începutul lui 2021, precum și problemele cauzate 
de acest val asupra capacității limitate de primire a migranților. La dezbatere au 
participat dna Ylva Johansson, comisar european responsabil cu portofoliul pentru 
afaceri interne, dl Ángel Víctor Torres, președintele Regiunii Autonome a Insulelor 
Canare, și un reprezentant al Comisiei spaniole pentru refugiați (CEAR), organism 
nonprofit înființat în 1979. 

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

1 - 7  
martie 2021 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210301-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210226IPR98808/migration-situation-on-the-canary-islands-committee-debate
https://www.cear.es/
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Potrivit guvernului spaniol9, 23 023 migranți și solicitanți de azil au trecut cu 
barca, în arhipelag, venind din Africa (comparativ cu doar 2.687 în 2019). Pe fondul 
stării provocată de pandemia de COVID-19, acest lucru a dus la deteriorarea rapidă 
a situației umanitare și a stârnit unele proteste în rândul populației locale.  

Conform datelor UNHCR, până la 81 % dintre migranții care sosesc cu barca 
în Insulele Canare sunt bărbați, în mare parte din Maroc, Mali, Guineea, Coasta de 
Fildeș și Senegal. Distanța pe mare de pe coasta Africii este scurtă (aproximativ 100 
km), însă condițiile atmosferice și curenții puternici fac această călătorie 
periculoasă. Doar în noiembrie 2020, peste 500 de persoane și-au pierdut viața.  

Autoritățile naționale și regionale accelerează construcția unor unități de 
cazare pentru urgențe, însă până atunci migranții sunt găzduiți în tabere 
improvizate și în stațiuni turistice, în mare parte neocupate din cauza pandemiei.  

În acest context, în decembrie 2020, Comisia Europeană a anunțat o nouă 
finanțare de 43,2 milioane euro acordată Spaniei, pentru a răspunde acestor nevoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Potrivit datelor guvernului spaniol, în acest an au sosit în arhipelagul Canare 16.950 de migranți, cel mai mare 
număr de după 2006. Potrivit Organizației Mondiale pentru Migrațiune, peste 250 de persoane și-au pierdut viața 
sau au fost date dispărute anul acesta, încercând să ajungă în arhipeleag. Afluxul de migranți este urmarea mai 
multor factori, unul din cei mai importanți fiind restricționarea rutelor către Europa, via Libia sau Maroc. Alte motive 
pot fi economice, efectele pandemiei și îmbunătățirea condițiilor de navigare. 
 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84312
https://missingmigrants.iom.int/west-and-central-africa-%E2%80%94-irregular-migration-routes-europe-january-%E2%80%94-november-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2369
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2369
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2 martie 2021 

PREMIUL CETĂȚEANUL EUROPEAN 

Cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile pot aplica pentru „Premiul 

cetățeanul european” sau pot nominaliza un proiect, pentru a recunoaște 
inițiativele care contribuie la cooperarea europeană și la promovarea valorilor 
comune. Aceste nominalizări se pot face până la 15 aprilie 2021. 

Parlamentul European acordă, anual, acest premiu persoanelor sau 
organizațiilor care încurajează: 

 înțelegerea reciprocă și o integrare mai strânsă între oamenii din UE; 
 cooperarea transfrontalieră care construiește un spirit european mai 
puternic; 

 valorile UE și drepturile fundamentale. 

Pentru a candida sau a nominaliza o persoană se poate utiliza un formular 
special, iar pentru mai multe informații se poate accesa la  
CitizensPrize@ep.europa.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210225STO98704/premiul-cetateanului-european-2021-aplicati-acum
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021
mailto:CitizensPrize@ep.europa.eu
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INVESTIȚI PENTRU A PROTEJA COPIII 
COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (LIBE) 

Membrii Comisiei LIBE au adoptat un proiect de propunere de rezoluție10 
prin care au susținut că statele membre ale UE ar trebui să acorde prioritate 
investițiilor publice în educație, asistență medicală, locuințe, sprijin familial și 
îngrijire a copiilor, asigurându-se că aceste servicii ajung la toți copiii. 

Pe parcursul discuțiilor, parlamentarii europeni au precizat că asigurarea 
interesului superior al copilului nu trebuie să țină cont de originea etnică, sex, 
naționalitate sau mediu social și economic, capacitate, migrație sau de reședință.  

Textul adoptat evidențiază urmările pe care criza COVID-19 o au asupra 
copiilor, accentuând riscul de sărăcie, afectarea gravă a accesului la educație, 
compromițând sănătatea lor fizică și mentală, precum și creșterea pericolului de 
violență și abuz.  

În acest context, parlamentarii europeni au îndemnat Comisia Europeană să 
prezinte, așa după cum a anunțat, o propunere legislativă privind instituirea 
garanției europene pentru copii, în primul trimestru al anului 2021. 

De asemenea, aceștia au evidențiat că statele membre ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a garanta dreptul la educație pentru fiecare copil, pentru 
a preveni părăsirea timpurie a școlii și pentru a asigura accesul echitabil în funcție 

de gen la educație încă din 
copilărie, inclusiv pentru 
copiii romi, copiii cu 
dizabilități și copiii 
migranți. Menționând că 
educația digitală nu ar 
trebui să înlocuiască 
permanent școala, 
deputații europeni au 
subliniat că ar mai trebui 
incluse în programa școlară 
și informații adecvate 

vârstei despre sex și sexualitate. 
                                                            
10 2021/2523(RSP) - Strategiea UE privind drepturile copiilor - fișă de procedură.  

read://https_www.europarl.europa.eu/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fnews%2Fen%2Fpress-room%2F20210226IPR98809%2Finvest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/03-01/1223824RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
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Un alt aspect dezbătut a fost situația copiilor migranți, atât în interiorul, cât 
și în afara UE. S-a cerut punerea accentului pe reunificarea familiei și pe condiții 
adecvate de primire, eliminând barierele în calea accesului la serviciile de bază și la 
măsurile de integrare, precum și evitarea detenției copiilor și garantarea că minorii 
neînsoțiți beneficiază de reprezentanți legali. 

Deputații europeni au adus în dezbatere și problema abuzurilor sexuale 
asupra copiilor, care au crescut din cauza pandemiei și a urmărilor acesteia, în timp 
ce serviciile sociale și instituțiile de protecție au devenit inaccesibile. Pînâ în 
prezent,  23 de state membre ale UE nu au pus în aplicare Directiva 2011/93/UE, 
din 2011, privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile. 

 S-a mai solicitat: 

 să se finalizeze, în drept și în practică, demersurile referitoare la munca 
copiilor; 
 să se faciliteze întoarcerea copiilor europeni reținuți în străinătate pentru că 
ar fi considerați ca asociați ai unor grupuri armate (cum ar fi Statul islamic); 
 să se combată toate formele de violență și exploatare, inclusiv căsătoria 
forțată, traficul, tortura, uciderea din onoare, mutilarea genitală feminină, incestul, 
părăsirea forțată a școlii și utilizarea copiilor ca soldați. 
 

„(...) Parlamentul European susține toate eforturile Comisiei Europene de a 
adopta o strategie cuprinzătoare privind drepturile copilului. Este 
important să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că 
tuturor copiilor din Europa, indiferent de sex, etnie sau rasă, li se 
permite să trăiască, să crească și să se dezvolte, bucurându-se pe 
deplin de drepturile și libertățile lor. Este extrem de important să 
ne unim forțele pentru a ne asigura că acești copii sunt protejați 
de amenințările continue.” - Juan Fernando López Aguilar, 
președinte al Comisiei LIBE și raportor 

 

Plenul Parlamentului European va vota propunerea de rezolutie în sesiunea 
din 8-11 martie a.c. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
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3 - 4 martie 2021  

FEMEILE CARE CONDUC LUPTA ÎMPOTRIVA COVID - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 
FEMEII 2021 
COMISIA PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN (FEMM) 

Deputații europeni și parlamentarii naționali au participat, în această 

săptămână, la o serie de evenimente dedicate Zilei internaționale a femeii. 
Subiectele abordate au vizat egalitatea între femei și bărbați și problemele legate 
de drepturile femeilor11. 

În acest context, la 3 martie a.c, Parlamentul European a organizat un 
seminar cu privire la rolul femeilor în lupta împotriva pandemiei de COVID-19, la 
care au participat oameni de știință și personal medical, printre care s-au numărat  
prof. Katalin Karikó, cercetător și vicepreședinte senior al BioNTech, dr. Maria 
Rosaria Capobianchi, cercetător și șef al laboratorului de virusologie „Lazzaro 
Spallanzani”, dna Alda Dalla Valle, asistentă-șef a serviciului de urgență la „Epicura 
Hornu”.  

                                                            
11 La 1 an după izbucnirea pandemiei generate de COVID-19, consecințele sociale și economice au un efect de durată 
asupra egalității între femei și bărbați, periclitând progresele făcute și împingând încă 47 de milioane de fete și 
femei sub linia sărăciei la nivel global. În 2020, s-au aniversat 25 de ani de la adoptarea Declarației ONU de la Beijing 
având ca scop promovarea femeilor de pe întreg globul, dar este încă un drum lung de parcurs până la egalitatea 
între femei și bărbați . Conform Indexului 2020 (bazat pe date din 2018) al Institutului European pentru Egalitatea de 
Gen (EIGE), UE are doar 67,9 % la egalitatea de gen și este la 60 de ani distanță de atingerea țintei în egalității 
complete. Din cele 49 de milioane de lucrători în domeniul sănătate cei mai expuși la virus, în jur de 76 % sunt 
femei. Diferențe mari s-au înregistrat în Letonia, unde femeile constituie 88 % din personalul medical, față de doar 
53 % în Malta. Femeile sunt suprareprezentate și în sectorul serviciilor, unde ating 84% din angajații între 15 și 64 
de ani. Acest domeniu a fost puternic afectat de pandemie și se confruntă cu pierderi de locuri de muncă. De 
asemenea, carantina a afectat sectoare economice considerate tradițional „pentru femei”, cum sunt îngrijirea 
copiilor, secretariatul și activitățile casnice. Peste 30% dintre femeile din UE lucrează cu fracție de normă și ocupă 
mare parte din locurile de muncă din economia informală. Drepturile angajaților, protecția socială, asistența 
medicală precum și alte beneficii sunt simțitor reduse în aceste cazuri. Totodată femeile sunt cele care își iau cu 
precădere liber ca să îngrijească de copii sau rude, iar pe timpul carantinei au fost nevoite adesea să îmbine lucrul la 
distanță cu îngrijirea copiilor. 
 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20210302RES99006/20210302RES99006.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=en
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De asemenea, Comisia FEMM, în colaborare cu Direcția pentru relațiile cu 
parlamentele naționale, a organizat, la 4 martie a.c., reuniunea interparlamentară 
intitulată „Suntem puternici - femeile care conduc lupta împotriva COVID-19”12.  

Evenimentul a luat forma unui forum global pentru un schimb de experiențe 
și bune practici în promovarea emancipării femeilor în timpul unor crize precum 
cea declanșată de pandemia COVID-19. Invitat de onoare a fost dna Katerina 
Sakellaropoulou, președintele Greciei. 

Principalul grup de discuții s-a axat pe tema „Femeile în prima linie - lecții 
învățate din gestionarea crizelor”. La acest 
grup au fost invitați dna Khadija Arib, 
președintele Camerei Reprezentanților din 
Olanda, dr. Isabelle Loeb, director medical 
la Spitalul „Saint-Pierre” din Bruxelles, dna 
Kristel Kruustuk, fondator și șef de testare 
la Testlio, dna Carlien Scheele, director al 
Institutului european pentru egalitatea de 
gen, și dna Concha Andreu, raportor 
pentru Strategia egalității de gen la 
Comitetul european al regiunilor.  

Pentru acest eveniment, serviciile de cercetare ale Parlamentului European 
au prezentat două studii Nevoia unui răspuns de gen și Femeile în politică în UE - 
Stadiul actual. 

„(...) Pandemia nu numai că a crescut inegalitățile de șanse între femei și 
bărbați, care existau deja, dar va șterge, probabil, decenii de realizări. Măsurile 
adoptate pentru a limita răspândirea virusului au agravat adesea diviziunea de 
gen. Pentru a ne asigura că viața femeilor face un pas înainte, nu înapoi, trebuie să 
realizăm o adevărată egalitate între femei și bărbați. Este timpul să mergem mai 
departe. (...) Vom monitoriza cu atenție dacă dimensiunea de gen este inclusă în 
planurile naționale de redresare.” - David Sassoli, președintele PE 
  „(...) Lucrăm pentru a plasa femeia în centrul tuturor politicilor noastre. (...)  
Propunem o directivă privind transparența salarială, în care  femeile trebuie să știe 
                                                            
12 O parte din discursurile invitaților pot fi găsite aici. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-women-s-rights-and-gender-equality_20210304-0900-COMMITTEE-FEMM_vd
https://testlio.com/about-us/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689345/EPRS_BRI(2021)689345_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689345/EPRS_BRI(2021)689345_EN.pdf
file:///C:%5CUsers%5C40746%5CDesktop%5CTot%20pe%208%20martie%20a.c.,%20dna%20Evelyn%20Regner,%20pre%C8%99edintele%20Comisiei%20FEMM,%20va%20participa,%20pe%20pagina%20oficial%C4%83%20a%20PE%20de%20Facebook,%20la%20o%20sesiune%20de%20%C3%AEntreb%C4%83ri%20ale%20cet%C4%83%C8%9Benilor%20cu%20privire%20la%20stadiul%20actual%20al%20egalit%C4%83%C8%9Bii%20de%20gen%20%C3%AEn%20UE%20%C8%99i%20la%20modul%20%C3%AEn%20care%20pandemia%20a%20%C3%AEnr%C4%83ut%C4%83%C8%9Bit%20situa%C8%9Bia%20femeilor.
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dacă angajatorii lor le tratează în mod echitabil și, dacă nu, trebuie să poată lupta 
și să obțină ceea ce merită. Tot în acest an, vom propune o nouă legislație pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor în mediul online și offline.” - Ursula von 
der Leyen, președintele Comisiei Europene 

Dna Katerina Sakellaropoulou, președintele Greciei, s-a concentrat asupra 
impactului pe care pandemia l-a avut asupra diferitelor grupuri vulnerabile de 
femei  cum ar fi mame singure, femeile care au migrat, femei în vârstă și victime 
ale violenței domestice. Ca redresare post pandemie „trebuie să adoptăm politici 
care să ia în considerare diferitele experiențe și nevoi ale bărbaților și femeilor” - a 
precizat președintele elen.   
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4 martie 2021 

PRIMA REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚII 
FRONTEX  
COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (LIBE) 

Grupul de lucru al Parlamentului European (FSWG13) pentru controlul 

activității  Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă  
(Frontex)  a avut o întânire cu dna Ylva Johansson, comisar european responsabil 
cu portofoliul pentru afaceri interne, și cu dl Fabrice Leggeri, directorul executiv al 
agenției.  

Activitatea Frontex a făcut obiectul unor anchete ale OLAF (Biroul antifraudă 
al UE) și ale Ombudsmanului European (organul UE care investighează plângerile 
formulate împotriva instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor UE).  

Grupul de lucru FSWG va monitoriza și va evalua toate aspectele funcționării 
Frontex, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale, cu privire la rolul și 
resursele consolidate pentru gestionarea integrată a frontierelor și referitor la 
aplicarea corectă a acquis-ului UE.  

În termen de 4 luni, FSWG ar trebui să colecteze informații și dovezi 
relevante cu privire la presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale în care a 
fost implicată agenția. Președintele grupului, dna  Roberta Metsola, și raportorul 
său, dna Tineke Strik, vor redacta raportul, care va conține recomandări. 

  

 

 

 

 

 

                                                            
13 Frontex Scrutiny Working Group. A se vedea și Sinteza nr. 7, p. 16. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210303IPR99105/first-meeting-of-the-frontex-scrutiny-group-with-leggeri-and-johansson
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3094.pdf
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DECLARAȚIA FONDATOARE A CONFERINȚEI PRIVIND VIITORUL EUROPEI  

Conferința președinților din Parlamentul European a aprobat Declarația 
comună despre Conferința privind viitorul Europei.14 

„Parlamentul European aprobă declarația comună prin care dorim să se 
înceapă înceapă activitatea Conferinței privind viitorul Europei cât mai curând 
posibil. Conferința va contribui semnificativ la construirea unei Uniuni 
cetățenești. În calitate de reprezentanți direcți ai cetățenilor europeni, așa cum 
se menționează în Tratatul UE, Parlamentul European va deține un rol de lider în 
cadrul conferinței. În calitate de lideri de grup care reprezintă diversitatea largă a 
cetățenilor UE, avem încredere că rolul proeminent al Parlamentului European se 
va reflecta în activitatea și în organizarea practică a conferinței în sine.” 

Conferința privind viitorul Europei este un proiect pe care președinția 
portugheză a Consiliului UE dorește să îl lanseze la 9 mai, de Ziua Europei. 

Textul adoptat stabilește structura, domeniul și calendarul conferinței, având 
în vedere că, până acum, instituțiile UE au fost blocate într-o dezbatere despre cine 
ar trebui să conducă conferința, menită să implice cetățenii UE în procesul de 
elaborare a politicilor. 

Conferința vizează organizarea unor serii de evenimente, în care cetățenii să 
aibă posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere în chestiuni de interes pentru 
aceștia. Domeniul conferinței ar trebui să reflecte domeniile în care Uniunea 
Europeană are competențe sau în care acțiunea Uniunii ar putea aduce beneficii 
cetățenilor, în domenii precum schimbările climatice, aspecte de ordin economic și 
social, în legătură cu transformările de ordin digital etc. 

Potrivit unor surse europene, declarația comună va oferi viziunea unei 
implicări a cetățenilor într-o dezbatere democratică pentru „construirea unei 
Europe reziliente”, având la bază valorile istorice promovate prin Declarația 

                                                            
14 Declarație comună a președinților Parlamentului European, Consiliului UE și Comisiei Europene. La 5 martie, prin 
procedură scrisă, Consiliul UE a aprobat declarația comună.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/05/the-conference-on-the-future-of-europe-gets-green-light-from-the-council/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=The+Conference+on+the+Future+of+Europe+gets+green+light+from+the+Council
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Schuman și cel mai recent exemplu de implicare europeană, participarea record a 
cetățenilor UE la alegerile europene din 2019.15   

Se preconizează finalizarea lucrărilor conferinței în primăvara anului 2022. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
15 De menționat și faptul că la 27 februarie 2021, președinții principalelor trei grupuri politice din Parlamentul 
European au adresat o scrisoare președinției Consiliului UE, solicitând o structură suplă la conducerea viitorului 
comitet executiv al Conferinței privind viitorul Europei. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_ro
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/02/28/20210227-Letter-CoFEU-PM-Costa.pdf
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Videoconferința a fost prezidată de către ministrul de stat 

pentru economie și tranziție digitală, dl Pedro Siza Vieira, însoțit de secretarul de 
stat pentru turism, dna Rita Marques. 

Scopul acestei  reuniuni  informale, în format virtual, a fost de a analiza 
situația actuală a sectorului turismului în vederea elaborării unui set de măsuri care 
să contribuie la redresarea acestuia. 

 S-a evidențiat necesitatea consolidării coordonării între statele membre, în 
ceea ce privește circulația  persoanelor care activează în sectorul turismului și în 
sectoarelor asociate în condiții de siguranță în contextul pandemiei generate de 
Covid- 19 

Miniștrii au concluzionat că procesul de redresare al sectorului turismului 
trebuie să se axeze pe digitalizare,  mobilitate  și  durabilitate; se estimează că 
acești factori vor contribui la  dinamizarea acestui sector. 

Miniștrii au subliniat faptul că promovarea încrederii consumatorilor este 
esențială pentru redresarea întregii economii a UE și a sectorului turismului în 
special. Ca atare, ei au considerat că ar trebui acordată o atenție specială 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ 
A CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 

Videoconferința miniștrilor turismului  1 
 martie 2021 

https://www.2021portugal.eu/en/news/coordination-and-cooperation-between-member-states-are-essential-to-the-recovery-of-the-sector/
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cooperării transfrontaliere și creării unor instrumente care să includă criterii și 
cerințe comune, cum ar fi  certificatul medical sau aplicațiile de călătorie. 

 O altă recomandare a acestei întâlniri a  vizat sprijinul financiar, care este 
considerat crucial pentru susținerea și modernizarea sectorului, precum și pentru 
asigurarea poziției  de lider a Europei în sectorul turistic mondial. Statele membre 
au solicitat Comisiei Europene o mai mare flexibilitate în ceea ce privește 
accesarea  diferitelor instrumente financiare care susțin sectorul turismului, 
menționând contribuția semnificativă a acestuia la redresarea economică a  
Europei. De  asemenea, au subliniat faptul că planurile naționale de redresare și de 
reziliență ale statelor membre ar trebui să reglementeze prioritățile de investiții 
din acest sector.  

În continuare, statele membre și-au exprimat angajamentul de a coopera și 
de a facilita schimbul de bune practici pentru a defini o agendă a sectorului 
turismului pentru 2030/2050, care să contribuie la ecologizarea, digitalizarea și 
competitivitatea acestuia. 
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Videoconferința   a fost prezidată de dna Marta Temido, 
ministrul sănătății din Portugalia și a avut de pe ordinea de zi subiectul privind 
coordonarea răspunsului comun la pandemia 
generată de COVID -19. 

„(...) În calitate de ministru al sănătății, vreau să 
vă asigur că președinția portugheză va face din lupta 
împotriva COVID-19 o prioritate. (...) Vom colabora cu 
toate statele membre, astfel încât planurile noastre de 
vaccinare să poată fi puse în aplicare și ca obiectivul 
vaccinării tuturor cetățenilor europeni împotriva 
SARS-CoV-2 să poată fi atins cât mai repede posibil, 
fără a pierde din vedere acțiunile coordonate în 
prevenirea atenuarea și lupta împotriva acestei boli.”- 
Marta Temido, ministrul sănătății din Portugalia 

 

Agenda întâlnirii  s-a axat pe apariția noilor tulpini ale virusului COVID-19 și 
pe importanța unei noi abordări în ceea ce privește testarea și procesul de 
vaccinare în țările UE.  

Majoritatea statelor membre au evidențiat importanța unui răspuns 
coordonat al statelor împotriva pandemiei generate de COVID-19 pentru 
eradicarea cu succes a virusului.   

În continuare, miniștrii au subliniat necesitatea coordonării cercetării cu 
industria în privința producerii de vaccinuri, astfel încât contractele semnate de 
către Comisia Europeană să faciliteze punerea în aplicare cât mai rapid a planurilor 
naționale de vaccinare. 

Videoconferința miniștrilor responsabili cu 
sănătatea 

1 
 martie 2021 

https://www.2021portugal.eu/en/news/coordinated-action-in-the-fight-against-covid-19-a-priority-for-the-portuguese-presidency/
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Un alt subiect discutat a vizat posibilitatea introducerii certificatului 
european de vaccinare pentru călători și a altor documente utile, care să ateste 
starea de sănătate a fiecărui cetățean al UE16. 

 

Videoconferința a fost prezidată de către dl Augusto Santos 
Silva, ministrul afacerilor externe din Portugalia și a avut pe ordinea de zi dezbateri 
privind Comunicarea Comisiei Europene privind revizuirea politicii comerciale 
COM(2021)66. 

Miniștrii au subliniat oportunitatea revizuirii politicii comerciale, în contextul 
redresării economice și al lecțiilor desprinse în urma pandemiei generată de Covid -
19, precum și necesitatea ca aceasta să fie deschisă durabilă și fermă. Președinția 
portugheză a anunțat că intenționează să adopte concluzii ale Consiliului pe 
această temă în cursul mandatului său ( 1 ianuarie -30 iunie 2021). 

 „(...) Revizuirea politicii comerciale a UE, astfel 
cum a fost prezentată de Comisie, reprezintă un bun 
început pentru îmbunătățirea autonomiei strategice a 
UE, păstrând totodată frontierele deschise.  O nouă 
politică comercială a UE va juca un rol esențial în 
transformarea ecologică și digitală a economiilor, mai 
ales prin promovarea durabilității, contribuind astfel la 
o redresare mai rapidă și mai coerentă, cu un accent 
special asupra IMM-urilor. Contăm pe angajamentul tuturor statelor membre de a 
adopta o abordare echilibrată, care să asigure contribuția esențială a comerțului la 

                                                            
16 Menționăm anunțul Comisiei Europene conform căruia, în cursul lunii martie, ar urma să prezinte o propunere 
legislativă în acest sens. 

 

Videoconferința informală a miniștrilor 
comerțului 

2 
 martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/03/02/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_66_RO_ACTE_f.pdf
https://www.france24.com/en/europe/20210301-eu-to-propose-covid-19-vaccine-passports-in-march
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creșterea economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate.” - 
Augusto Santos Silva, ministrul de stat al  afacerilor externe din Portugalia 

Comunicarea reafirmă necesitatea de a reechilibra relațiile economice cu 
China și propune, de asemenea, consolidarea parteneriatelor UE cu țările 
învecinate și cu cele implicate în procesul de aderare, precum și cu Africa. În plus, 
Comisia menționează necesitatea de a consolida parteneriatele UE cu regiunile-
cheie aflate în creștere din zona Asia-Pacific și din America Latină.  

 
UE  a luat  măsuri pentru a spori transparența multinaționalelor în 

privința marilor întreprinderi multinaționale. Ambasadorii statelor membre au 
mandatat președinția portugheză a Consiliului UE să se angajeze în negocieri cu 
Parlamentul European pentru adoptarea propunerii de directivă privind 

Consiliul a aprobat o mai mare 
transparenţă fiscală a marilor 
întreprinderi multinaţionale 

3 
 martie 2021 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6616-2021-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0198
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comunicarea de informații referitoare la impozitul pe profit de către anumite 
întreprinderi și sucursale, denumită în mod curent „Directiva privind raportarea 
publică pentru fiecare țară în parte” (CBCR). 

Comunicarea Comisiei stabilește calea către o politică comercială a UE 
deschisă, durabilă și fermă prin: susținerea redresării economice și a tranziției 
ecologice și digitale, consolidarea multilateralismului și reformarea normelor 
comerțului mondial apărând totodată interesele, valorile și economia UE de 
practicile neloiale. 

Directiva va impune întreprinderilor multinaționale sau întreprinderilor 
autonome cu venituri totale consolidate de peste 750 de milioane euro în fiecare 
din ultimele două exerciții financiare consecutive, indiferent dacă acestea au sediul 
în UE sau în afara ei, să facă public într-un raport specific impozitul pe profit plătit 
în fiecare stat membru, împreună cu alte informații fiscale relevante. Băncile 
urmează a fi exceptate de la aplicarea directivei, deoarece sunt obligate să 
comunice informații similare în temeiul unei alte directive. 

Pentru a evita sarcini administrative disproporționate pentru întreprinderile 
vizate și pentru a limita informațiile comunicate la ceea ce este absolut necesar 
pentru a permite un control public efectiv, directiva prevede o listă completă și 
finală de informații care trebuie comunicate. 

Raportarea va trebui să aibă loc în termen de 12 luni de la data bilanțului 
exercițiului financiar în cauză. Directiva stabilește condițiile în care o întreprindere 
poate obține amânarea comunicării informațiilor pentru o perioadă de cel mult 
șase ani. Aceasta prevede, de asemenea, cine are responsabilitatea efectivă de a 
asigura respectarea obligației de raportare. 

Pe baza mandatului de negociere convenit, președinția portugheză va 
analiza împreună cu Parlamentul European posibilitatea ajungerii la un acord 
pentru adoptarea rapidă a directivei în a doua lectură. 
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UE pune la dispoziție peste 330 de miliarde euro pentru proiecte 
regionale și locale în perioada 2021-2027, prin intermediul fondurilor structurale, 
pentru a contribui la reducerea disparităților economice și la stimularea redresării 
în urma pandemiei generată de Covid-19. 

Ambasadorii UE ai statelor membre au aprobat textul de compromis în 
vederea finalizării acordului privind Propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a 
unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și 
migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru 
managementul frontierelor și vize, care reglementează  aproape o treime din 
bugetul pe 7 ani al UE. 

„(...) Politica de coeziune se află în centrul 
solidarității europene, deoarece oamenii pot simți 
impactul său în cotidian. Regiunile, lucrătorii și 
întreprinderile beneficiază de pe urma acesteia. 
Pachetul legislativ pentru noua perioadă de 
programare va sprijini redresarea UE, precum și 
tranziția ecologică și cea digitală.” - Nelson de Souza, 
ministrul portughez pentru planificare  

Pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede investiții 
multianuale, majoritatea resurselor fiind concentrate pe țările și regiunile mai 
puțin dezvoltate, pentru a promova coeziunea socială, economică și teritorială în 
întreaga UE. În contextul crizei actuale, acest lucru nu numai că va atenua efectele 
sociale și economice pe termen lung ale pandemiei generată de COVID-19, ci va 
contribui și la funcționarea pieței unice. 

Colegiuitorii au convenit asupra a cinci noi obiective de politică, care reflectă 
principalele priorități ale UE: 

Consiliul a aprobat pachetul legislativ 
privind politica de coeziune, în valoare de 
330 de miliarde euro 

ideoconferința miniștrilor responsabili cu 

3 
  martie 2021 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6180-2021-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1615197282589&rid=1
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• o Europă mai competitivă și mai inteligentă; 

• o Europă ecologică, rezilientă, cu o economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, care se îndreaptă către zero emisii de dioxid de carbon; 

• o Europă mai conectată; 

• o Europă  socială și favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului 
european al drepturilor sociale; 

• o Europă mai aproape de cetățeni. 

Proiectele finanțate vizează domenii privind: infrastructura de transport, 
spitalele și asistență medicală, energia curată, gestionarea apei, dezvoltarea 
urbană durabilă, cercetarea, inovarea, digitalizarea, precum și ocuparea forței de 
muncă, incluziunea socială, educația și formarea profesională. 

Noua legislație simplifică normele, reducând birocrația și asigurând cheltuirea 
mai eficientă a resurselor financiare. 

S-a evidențiat faptul că acestea trebuie să se încadreze în semestrul european, 
un cadru pentru coordonarea politicilor economice, care duce la formularea  
recomandărilor specifice fiecărei țări privind reformele structurale. Acest lucru va 
îndruma statele membre cu privire la modul optim de a investi banii din fonduri 
pentru a avea un impact mai puternic la nivel regional și local. 

Propunerea de regulament prevede de asemenea o monitorizare eficace a 
pieței achizițiilor publice, precum și o mai mare transparență din partea statelor 
membre care vor trebui să  furnizeze informații mai detaliate referitoare la 
destinatarii finanțării. 

În ansamblu, aproximativ 30 % din fondurile structurale vor contribui la 
ecologizarea economiei, fiecare tip de investiție având un coeficient climatic 
specific. 

Ca răspuns la criza generată de Covid-19 modificarea normelor actuale a pus la 
dispoziția statelor membre lichidități din alocările neutilizate, cu flexibilitatea de a 
fi cheltuite acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. De asemenea a fost  
adăugată o nouă dispoziție privind utilizarea temporară a fondurilor ca răspuns la 
situațiile de urgență viitoare.  

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
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 Președintele Consiliului European, dl Charles Michel s-a întâlnit cu dl 

Salome Zourabichvili, președintele Georgiei, la Tbilisi, întrevedere la care s-a 
subliniat că Uniunea Europeană rămâne angajată în parteneriatul său cu toate 
țările din regiune și că acordă sprijin Georgiei. 

În cadrul acestei întrevederi, dl Charles Michel a menționat că agravarea 
crizei politice din Georgia (prin anunțarea demisiei premierului, Giorgi Gakharia, în 
urma alegerilor parlamentare din octombrie 2020, care au fost afectate de acuzații 
de fraudă) reprezintă un motiv de mare îngrijorare pentru UE și  consideră că 
Georgia deține atributele necesare pentru a depăși dificultățile actuale și pentru a 
consolida bazele democrației sale. 

01 martie 2021 

  

 Întrevedere cu dl Salome Zourabichvili, 
președintele Georgiei - Tbilisi 

Georgia 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/01/remarks-by-president-charles-michel-at-the-press-conference-with-president-salome-zourabichvili-in-tbilisi/
https://www.dw.com/en/georgia-prime-minister-resigns-over-opposition-leader-arrest-plan/a-56607183
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Totodată, președintele Consiliului European a scos în evidență faptul că, în 
ceea ce privește COVID-19, UE și-a demonstrat solidaritatea cu Georgia, Uniunea 
Europeană fiind principalul donator în cadrul mecanismului COVAX, datorită căreia 
vor putea fi furnizate vaccinuri în această țară. De asemenea, dl Michel a declarat 
că, împreună cu toate instituțiile UE, susține Georgia pentru a se asigura că țara are 
acces la doze cât mai curând posibil.17 

 

 

 

 

 
Președintele Consiliului 

European, dl Charles Michel s-a 
întâlnit cu dl Volodimir Zelenski, 
președintele Ucrainei, iar discuțiile s-
au concentrat pe oportunitățile de 
asistență ale UE pentru a reduce 
timpul de livrare a vaccinurilor în 

                                                            
17 La 28 februarie 2021,  președintele Consiliului European a efectuat o vizită în Republica Moldova. În contextul 
întâlnirii dlui Charles Michel cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, domnia sa a arătat că Uniunea 
Europeană constituie un partener de încredere al Republicii Moldova, fiind cel mai mare partener comercial pentru 
exporturile din această țară și oferind, în cursul ultimilor zece ani, peste un miliard de euro în fonduri 
nerambursabile. A fost reafirmată solidaritatea Uniunii Europene față de Republica Moldova în gestionarea crizei 
Covid-19 și a efectelor sale socioeconomice, sens în care au fost mobilizate fonduri de 108 milioane euro pentru 
furnizarea de echipamente de protecție, dotarea sistemului sanitar și susținerea redresării socioeconomice. 
Asistența de urgență macrofinanciară acordată de UE s-a ridicat la 50 milioane euro, iar o altă sumă de 50 milioane 
euro urmează a fi acordată ca doua tranșă. Republica Moldova a beneficiat și va continua să beneficieze de 
mecanismul COVAX. Pe de altă parte, dl Charles Michel a accentuat importanța punerii în practică a reformelor 
(combaterea corupției, investigarea fraudelor bancare, consolidarea statului de drept și reforme democratice, 
independența sistemului judiciar) drept posibilitate de consolidare a relațiilor dintre UE și Republica Moldova, ce 
depinde de voința politică din această țară.  
 

02 martie 2021 

  

 Întrevedere cu dl Volodimir Zelenski, 
președintele Ucrainei 

Georgia 

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/03/remarks-by-president-charles-michel-at-the-press-conference-following-his-meeting-with-president-volodymyr-zelenskyy-in-kyiv/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/28/remarks-by-president-charles-michel-at-the-press-conference-with-president-maia-sandu-in-chisinau/
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Ucraina. 

Discuțiile au vizat situația din Donbas și Crimeea, iar dl Charles Michel a 
reafirmat faptul că Rusia nu este mediator, ci parte în acest conflict. De asemenea, 
președintele Consiliului European a scos în evidență importanța problemei energiei 
pentru Europa, pentru securitatea țărilor din Europa de Est, și cu acest prilej, 
părțile și-au reafirmat viziunea comună a securității energetice și construirii 
gazoductului Nord Stream 2. 

Totodată, participanții au discutat despre pregătirile pentru summitul 
Ucraina-UE care va avea loc la Kiev în acest an și au remarcat succesul summitului 
de anul trecut. 

În plus, a fost dezbătută problema revizuirii Acordului de asociere între 
Ucraina și UE, punându-se accentul pe protecția IMM-urilor ucrainene în Uniunea 
Europeană, precum și pe cooperarea în domeniile digitalizării și schimbărilor 
climatice. 

 

 

 

 

 

 
Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a efectuat o vizită la 

Kiev, pentru a discuta despre relațiile UE-Ucraina, urmată de o întrevedere cu 
reprezentanți ai instituțiilor anticorupție.  

Tot în cadrul acestei vizite, președintele Consiliului European a vizitat 
memorialul din piața Maidan, unde au fost uciși protestatari în timpul revoluției 
ucrainene din 2014, revoluție ce a fost declanșată de decizia guvernului de a 
suspenda semnarea Acordului de asociere cu UE. 

 

03 martie 2021 

  

 Întrevedere cu reprezentanții instituțiilor care 
luptă împotriva corupției - Kiev, Ucraina 

Kiev, Ucraina 

https://www.nord-stream2.com/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2020/10/06/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2014:161:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/news/2021/03/03/20210301-pec-visit-georgia-moldova-ukraine/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2014:161:TOC
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 „(...) Am adus un 
omagiu cu profundă emoție 
și mi-am amintit de 
impresiile puternice pe care, 
urmărind mass-media, le-am 
resimțit față de cinismul 
celor care au ucis cetățeni 
militanți pentru libertate și 
demnitate”. – Charles 
Michel, președintele 
Consiliului European 

Această vizită a avut loc în cadrul deplasării efectuate de dl Michel în Ucraina 
pentru a discuta despre relațiile bilaterale, lupta împotriva COVID-19 și viitorul 
Parteneriatului estic. 
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La 2 martie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat  
hotărârea în cauza C-824/18/ A.B. și alții (Numirea judecătorilor la Curtea Supremă 
– Căi de atac), ECLI:EU:C:2021:153, prin care a reținut că modificările legislative 
operate în Polonia în privința numirii judecătorilor pe baza deciziilor Consiliului 
Național al Magistraturii din statul polonez încalcă dreptul Uniunii Europene. 

2 martie 2021 

 

Hotărârea Curţii de Justiţie  
în cauza C-824/18  A.B. și alții  
Modificări legislative din Polonia privind 
numirea judecătorilor sunt contrare 
dreptului Uniunii Europene 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210031ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8976886
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Starea de fapt 
 

 Prin rezoluții adoptate în luna august 2018, Consiliul Național al Magistraturii 
din Polonia a decis să nu prezinte președintelui Republicii Polone propunerile de 
numire a cinci persoane în posturile de judecător la Curtea Supremă din Polonia, ci 
să prezinte alți candidați pentru acele posturi.   
 Cele cinci persoane propuse inițial au atacat rezoluțiile la Curtea Administrativă 
Supremă din Polonia. 
 La data respectivă, asemenea căi de atac erau guvernate de Legea privind 
Consiliul Național al Magistraturii, cu modificarea sa din iulie 2018. Pe de o parte, 
în cazul în care nu toți participanții la o procedură de numire pe un post de 
judecător la Curtea Supremă atacau rezoluția în cauză a Consiliului Național al 
Magistraturii, rezoluția rămânea definitivă în ceea ce îl privește pe candidatul 
prezentat pentru acel post, astfel încât cel din urmă putea fi numit de Președintele 
Republicii. În plus, eventuala anulare a unei asemenea rezoluții în urma căii de atac 
a unui participant care nu a fost prezentat în vederea numirii nu putea conduce la 
o nouă apreciere a situației acestuia din urmă în scopul atribuirii eventuale a 
postului în cauză. Pe de altă parte, o astfel de cale de atac nu se putea baza pe un 
motiv privind evaluarea necorespunzătoare a îndeplinirii de către candidați a 
criteriilor luate în considerare la adoptarea deciziei privind prezentarea propunerii 
de numire.  
  Curtea Administrativă Supremă din Polonia, considerând că un atare sistem 
excludea în practică orice efectivitate a căii de atac formulate de un participant 
care nu era prezentat în vederea numirii, a decis să solicite Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE) să se pronunțe cu privire la aceste problematici. 
 Ulterior, în 2019, Legea privind Consiliul Național al Magistraturii a fost 
modificată, devenind imposibilă atacarea deciziilor Consiliului Național al 
Magistraturii privind prezentarea sau neprezentarea candidaților în vederea 
numirii pe posturi de judecător la Curtea Supremă. În plus, s-a prevăzut închiderea 
procedurii în astfel de căi de atac încă pendinte. Practic, Curtea Administrativă 
Supremă din Polonianu nu și-a mai putut exercita competența de a se pronunța 
asupra acelei căi de atac și nici nu a mai putut beneficia de posibilitatea de a obține 
un răspuns la întrebările cu care sesizase Curtea de Justiție.  
 În aceste condiții, Curtea Administrativă Supremă din Polonia solicitat CJUE să 
se pronunțe cu privire la conformitatea cu dreptul Uniunii a noilor modificări 
legislative. 
Starea de drept 
 CJUE a precizat că revine Curții Administrative Supreme sarcina să aprecieze 
starea de fapt, luând în considerare toate elementele pertinente și, în special, 
contextul în care legiuitorul polonez a adoptat respectivele modificări.  
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 Astfel, CJUE a reținut că art. 19 alin. (1) par. 2 TUE evidențiază obligația statelor 
membre de a se opune unor modificări legislative care pun în pericol asigurarea 
unei protecții juridicționale pentru justițiabili; erau vizate modificările legislative ce 
afectau impenetrabilitatea judecătorilor numiți pe baza deciziilor Consiliului 
Național al Magistraturii din Polonia la influențe directe sau indirecte ale puterii 
legislative și executive, sau referitoare la neutralitatea lor în raport cu interesele 
care se înfruntă, aducând atingere prin aceasta independenței sau imparțialității 
judecătorilor  polonezi și, mai general, încrederii justițiabililor în justiție. 
 De asemenea, CJUE a reamintit că în statutul judecătorilor sunt incluse și 
garanțiile lor de independență și de imparțialitate, reflectate și în dreptul Uniunii 
Europene. În speță, Consiliului Național al Magistraturii din Polonia are un rol 
semnificativ în procesul de numire a unui candidat pe un post de judecător la 
Curtea Supremă, deoarece actul de propunere pe care acesta îl adoptă constituind 
o condiție sine qua non pentru numirea ulterioară a unui candidat. În consecință, o 
situație de asemenea tip se poate dovedi problematică dacă justițiabilii au îndoieli 
cu privire la procesul numirii unor judecători la o instanță supremă națională și 
dacă aceștia nu pot avea acces la o cale de atac jurisdicțională, deoarece întreg 
procesul de numire a judecătorilor ar fi lipsit de garanții de independență 
suficiente. O cale de atac jurisdicțională, deschisă candidaților neselectați, ar fi 
necesară pentru a contribui la protejarea procesului de numire a judecătorilor. 
 În sfârșit, CJUE a statuat că, în cazul în care Curtea Administrativă Supremă din 
Polonia ajungea la concluzia că modificările legislative din anul 2019 încălcau 
dreptul UE, principiul supremației dreptului UE impune instanței naționale să lase 
neaplicate respectivele modificări, indiferent dacă ele sunt de origine legislativă 
sau constituțională, și să continue să își asume competența care îi aparținea de a 
soluționa litigiile cu care era sesizată înainte de survenirea acestor modificări. 
  În al doilea rând, CJUE a arătat că art. 19 alin. (1) par. 2 TUE se opunea 
modificărilor legislative intervenite în 2018 în Polonia, atunci când rezulta că ele 
erau de natură să dea naștere unor îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, 
referitoare la impenetrabilitatea judecătorilor astfel numiți față de elemente 
exterioare și referitoare la neutralitatea lor în raport cu interesele care se 
înfruntau, situație susceptibilă să aducă atingere încrederii justițiabililor în justiție.  
  În sfârșit, CJUE a precizat că aceeași obligație de a înlătura aplicarea 
modificările legislative din 2018 din Polonia revenea Curții Administrative 
Supreme, în temeiul supremației dreptului UE, dacă ar fi constatat caracterul lor 
contrar dreptului UE. 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12016M019
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La 2 martie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat  

hotărârea în cauza C-746/18 H. K/Prokuratuur, ECLI:EU:C:2021:70, reținând că 
accesul, în scopuri penale, la un ansamblu de date de transfer sau de localizare 
privind comunicațiile electronice, care permit deducerea unor concluzii precise cu 
privire la viața privată, poate fi autorizat doar în vederea combaterii 
infracționalității grave sau a prevenirii amenințărilor grave la adresa siguranței 
publice. De asemenea, CJUE a arătat că dreptul UE se opune unei reglementări 
naționale care conferă Ministerului Public competența de a autoriza accesul unei 
autorități publice la aceste date pentru a desfășura o urmărire penală. 

Starea de fapt 
În Estonia s-a inițiat o procedură penală împotriva lui H. K. pentru 

infracțiunile de furt, de utilizare a cardului bancar al unui terț și de violență față de 
persoane care participă la o procedură judiciară. H.K. a fost condamnată pentru 
aceste infracțiuni de un Tribunal de Primă Instanță la o pedeapsă cu închisoarea de 
doi ani. Ulterior, acea decizie a fost confirmată în apel. Procesele-verbale pe care 
se întemeia constatarea acelor infracțiuni au utilizat, în mod special, date cu 
caracter personal generate în cadrul furnizării unor servicii de comunicații 
electronice. Curtea Supremă din Estonia, în fața căreia H.K a declarat recurs, a 
exprimat o serie de îndoieli cu privire la compatibilitatea cu dreptul UE18 a 
condițiilor de acces la aceste date pentru serviciile de investigare și în privința 

                                                            
18 Mai precis, cu art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58/CE confidențialității și comunicațiilor electronice, modificată 
prin Directiva 2009/136/CE, citit în lumina mai multor dispoziții din Carta drepturilor fundamentale a UE. 

2 martie 2021 

 

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza       
C-746/18  
Accesul la metadatele din comunicații 
electronice poate fi autorizat doar în 
vederea combaterii infracționalității grave 
sau a prevenirii amenințărilor grave la 
adresa siguranței publice   

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210029ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237044&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3656220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ro
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posibilității Ministerului public estonian de a autoriza accesul autorității de 
investigarea unor date. 

Starea de drept 

Prin hotărârea sa, CJUE a constatat neconformitatea cu Directiva 2002/58, 
citită în lumina cartei, a unei atari reglementări naționale  ce conferea acces, în 
scopuri penale, la un ansamblu de date de transfer sau de localizare privind 
comunicațiile electronice, care permiteau deducerea unor concluzii precise cu 
privire la viața privată. Un atare acces putea fi autorizat doar în vederea combaterii 
infracționalității grave sau a prevenirii amenințărilor grave la adresa siguranței 
publice. 

Statele membre ale UE nu pot adopta măsuri legislative pentru a restrânge 
sfera de aplicare a drepturilor și obligațiilor prevăzute de Directiva 2002/58 decât 
cu respectarea principiilor generale de drept al UE, îndeosebi principiul 
proporționalității, și a drepturilor fundamentale garantate de cartă, în special art. 
7, 8, 11 și 52 alin. (1). 

În ceea ce privește competența conferită Ministerului Public de a autoriza 
accesul unei autorități publice la datele de transfer și la datele de localizare pentru 
a desfășura o urmărire penală, CJUE a subliniat că dreptul național trebuia să 
stabilească condițiile în care furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie 
să acorde respectivul acces, însă, din perspectiva proporționalității. Dreptul 
național trebuie să prevadă norme clare și precise și să precizeze garanții suficiente 
pentru persoanele vizate, care să elimine riscurile de abuz.  

Potrivit CJUE, în scopul de a garanta, în practică, deplina respectare a acestor 
condiții, este esențială existența unui control prealabil, efectuat fie de o instanță 
judecătorească, fie de o entitate administrativă independentă, care să se pronunțe 
cu celeritate. 

Cerința privind independența, ce trebuie îndeplinită de autoritatea de 
control prealabil, impune calitatea sa de terț în raport cu cea care solicită accesul la 
date, cerință cu atât mai importantă în domeniul penal. Or, acea situație nu se 
regăsea în cazul unui Ministerului Public estonian, care conducea procedura de 
investigare și exercita, dacă era cazul, acțiunea publică.  
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