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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 Cristina Vida 

Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Marina Bălășoiu 
Carmen Denisa Ion 
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Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, reprezintă 

principalul donator umanitar din lume, reprezentând aproximativ 36 % din asistența 

umanitară globală. Într-o lume în care amprenta conflictelor și a dezastrelor se 

extinde în mod constant, ajutorul umanitar este un pilon-cheie al acțiunii externe a 

UE. 

Ajutorul umanitar se confruntă în prezent cu o serie de dificultăți, exacerbate 

de pandemia COVID-19. În același timp nevoile umanitare sunt la un nivel record, 

determinate în mare măsură de reapariția conflictelor, dar și de impactul 

schimbărilor climatice, degradarea mediului, creșterea populației globale și 

guvernarea eșuată.  

Comisia a prezentat o comunicare1  pentru a consolida impactul acțiunilor 

umanitare desfășurate la nivel mondial de Uniunea Europeană. Comunicarea 

                                                           
1 A se vedea COM(2021) 110. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

GESTIONAREA CRIZELOR  

Comunicare privind acțiunea umanitară a UE: noi încercări, aceleași 
principii 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0110&qid=1615468774647
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stabilește mai multe obiective-cheie pentru a răspunde nevoilor umanitare în 

creștere și pentru a sprijini un mediu favorabil furnizării ajutorului umanitar: 

 asigurarea faptului că ajutorul umanitar al UE poate fi acordat rapid și eficient 

persoanelor care au nevoie de acesta; 

 promovarea unor acțiuni umanitare și mecanisme de finanțare flexibile și 

eficiente; 

 abordarea cauzelor profunde ale crizelor printr-o mai bună corelare a politicilor 

umanitare, de dezvoltare și de pace, în special în ceea ce privește lacunele 

globale în materie de educație, sănătate, securitate alimentară, pregătire în caz 

de dezastre și reziliență la schimbările climatice; 

 extinderea bazei de resurse pentru acțiuni umanitare prin consolidarea 

angajamentului UE și a alianțelor cu țările donatoare tradiționale și emergente; 

 consolidarea angajamentului și a rolului de lider al UE în materie de ajutor 

umanitar în vederea maximizării impactului acestuia; 

 integrarea impactului schimbărilor climatice și factorilor de mediu în politica și 

practicile de ajutor umanitar și îmbunătățirea coordonării cu actorii implicați în 

materie de dezvoltare, securitate și climă/mediu pentru a consolida reziliența 

comunităților vulnerabile; 

 o mai bună sinergie între politicile umanitare, de dezvoltare, de consolidare a 

păcii și măsurile de urgență și soluțiile pe termen mai lung pentru reducerea 

nevoilor și abordarea cauzelor profunde ale conflictelor și crizelor; 

 plasarea dreptului umanitar internațional în centrul acțiunii externe a UE pentru 

protejarea populației civile, sprijinirea acțiunii umanitare și protejarea 

personalului umanitar și medical. 
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Responsabilul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a 

declarat: „(…) Într-o lume în care impactul crizelor se extinde rapid, iar principiile 

ajutorului umanitar sunt contestate cum rar s-a întâmplat până acum, 

responsabilitatea la nivel mondial care îi revine UE în calitate de actor umanitar nu 

a fost niciodată mai însemnată. Acest lucru se întâmplă, din păcate, într-un context 

în care nevoile sunt mai mari ca oricând, iar baza de donatori la nivel mondial 

rămâne îngrijorător de restrânsă. Trebuie să obținem rezultate mai bune prin 

sporirea eficienței și a impactului acțiunilor noastre umanitare. Trebuie să fim în 

măsură să reacționăm cu fermitate maximă de îndată ce apar crize. Această 

perspectivă strategică reînnoită prezintă modul în care UE poate să se implice mai 

mult pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie de sprijin și să își asume 

rolul de lider într-un moment în care furnizarea ajutorului bazat pe principii 

constituie o necesitate stringentă.” 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_21_1108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_21_1108
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Comisia Europeană a adoptat o comunicare2 privind o transformare digitală 

reușită a Europei până în 2030. Aceasta prezintă: 

 o viziune  pentru 2030;  

 busola pentru dimensiunea digitală - 4 puncte cardinale pentru 

cartografierea traiectoriei UE;  

 cetățenia digitală - drepturi și principii3 pentru promovarea și 

respectarea valorilor UE în spațiul digital; 

 un plan pentru atingerea obiectivelor pentru 2030; 

 rolul parteneriatelor internaționale pentru deceniul digital;  

 calea de urmat.  

Comisia propune crearea unei busole digitale care să transpună ambițiile 

digitale ale UE pentru 2030 în obiective concrete și să asigure îndeplinirea acestora. 

Busola se va baza pe un sistem consolidat de monitorizare4, care să urmeze 

traiectoria UE în ceea ce privește ritmul unei transformări digitale, lacunele în 

capacitățile digitale strategice europene, precum și punerea în aplicare a principiilor 

                                                           
2 A se vedea COM(2021)118. 
3 Comunicarea enumeră următoarele principii:  

• acces universal la servicii de internet;  
• un mediu online sigur și de încredere;  
• educație digitală universală și abilități pentru participarea activă în societate și în procesele democratice;  
• acces la sisteme și dispozitive digitale care respectă mediul;  
• servicii publice digitale accesibile și axate pe oameni;  
• principii etice pentru algoritmi care au în centru factorul uman;  
• protecție și responsabilizare a copiilor în spațiul online;  
• acces la servicii de sănătate digitală. 

Se propune ca aceste principii digitale să fie cuprinse într-o declarație solemnă interinstituțională semnată de 
Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană. 

4 Comisia propune publicarea unui nou raport anual privind deceniul digital european, adresat Parlamentului 
European și Consiliului UE. Acest raport va include un mecanism de tip semafor cu privire la progresele înregistrate 
de UE și de statele membre în direcția atingerii acestor obiective digitale ambițioase pentru 2030, pe baza unui indice 
al economiei și societății digitale îmbunătățit, a punctelor cardinale, a obiectivelor intermediare și a principiilor 
agreate în acest sens, precum și a îndeplinirii mai largi a acestor obiective. Raportul va identifica posibilele abateri de 
la obiectivele comune ale UE pentru 2030 și va include propuneri de abordare a acestor deficiențe în strânsă cooperare 
și coordonare cu statele membre, prin asumarea unor angajamente și adoptarea unor măsuri comune.  

 

O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ  

Busola pentru dimensiunea digitală către 2030: o traiectorie 
europeană pentru deceniul digital 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_983
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A118%3AFIN&qid=1615468774647
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digitale. Aceasta va include mijloacele de realizare ale viziunii pentru 2030 și va 

stabili repere-cheie de-a lungul a patru puncte cardinale. Primele două se 

concentrează pe îmbunătățirea competențelor și a infrastructurii din punct de 

vedere digital, iar celelalte două se concentrează pe transformarea digitală a 

întreprinderilor și a serviciilor publice. 

 

 

 

Busola digitală 

 

Pentru a atinge obiectivele stabilite, Comisia Europeană va accelera și va 

facilita lansarea de proiecte multinaționale, pe baza Mecanismului de redresare și 

reziliență, a fondurilor de coeziune și a altor fonduri UE. Aceste proiecte ar putea: 

 să combine investițiile prin bugetul UE cu cele suportate de statele membre și 

de sectorul privat; 

 să abordeze lacunele identificate în materie de capacități critice ale UE; 

 să sprijine o piață unică digitală interconectată, interoperabilă și sigură. 



9 
 
 

Comunicarea va fi urmată de o consultare amplă privind obiectivele, busola și 

principiile digitale. Pe baza acestei consultări, Comisia urmărește să propună, până 

la sfârșitul anului 2021, o declarație privind principiile digitale și un plan care să 

transpună în practică busola pentru dimensiunea digitală.  

Responsabilul european pentru „o Europă pregătită pentru era digitală”, 

Margrethe Vestager, a declarat: „(…) Propunerea marchează începutul unui proces 

incluziv. Împreună cu Parlamentul European, cu statele membre și cu alte părți 

interesate, vom depune eforturi pentru ca Europa să devină partenerul prosper, 

încrezător și deschis la care aspirăm, asigurându-ne că toți beneficiem pe deplin de 

bunăstarea oferită de o societate digitală incluzivă.” 
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08 martie 2021 
Întrevedere cu dl Chung Eui-yong, ministrul afacerilor externe al Coreei 
de Sud – videoconferință 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a avut o discuție video cu dl Chung Eui-yong, ministrul 

afacerilor externe al Coreei de Sud, ocazie cu care l-a felicitat pentru numirea sa. 

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant și ministrul afacerilor externe au declarat 

că așteaptă cu nerăbdare să organizeze următorul summit UE-Republica Coreea, 

care va permite ambelor părți să își consolideze munca comună, în special în ceea 

ce privește acțiunile climatice, agenda digitală și cooperarea în domeniul politicii 

externe și de securitate. 

De asemenea, discuțiile au vizat urgența reluării dialogului intercoreean, 

măsurile luate ca răspuns la pandemia COVID-19 și acordul nuclear cu Iranul (Planul 

de acțiune cuprinzător comun). 

11 martie 2021 
Declarație a Înaltului Reprezentant în numele UE cu privire la sistemul 
electoral - Hong Kong 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a făcut o declarație despre decizia adoptată la 11 martie 

2021 de Congresul Național Popular al Republicii Populare Chineze, decizie care va 

conduce la o concentrare a puterii și a influenței în Comitetul Electoral din Hong 

Kong. 

În ceea ce privește decizia menționată, aceasta va duce la o reducere a 

proporției reprezentanților aleși direct în Consiliul Legislativ din Hong Kong și de 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94464/republic-korea-phone-call-between-high-representativevice-president-josep-borrell-and-foreign_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/hong-kong-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-the-electoral-system/
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asemenea, erodează capacitatea celor din Hong Kong de a fi reprezentați în mod 

legitim și de a influența direct deciziile adoptate de acela. 

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a declarat că Uniunea Europeană regretă 

că libertățile fundamentale, principiile democratice și pluralismul politic, care sunt 

esențiale pentru identitatea și prosperitatea Hong Kongului, sunt sub presiune din 

ce în ce mai mare din partea autorităților și, totodată, UE solicită autorităților 

chineze și celor din Hong Kong să restabilească încrederea în procesul democratic 

din această regiune și să pună capăt persecuției celor care promovează valorile 

democratice. 

 

11 martie 2021 
Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind 
aprobarea noului Guvern al Uniunii Naționale - Libia 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a făcut o declarație în numele Uniunii Europene, prin 

care UE și statele sale membre salută aprobarea de către Camera Reprezentanților 

a noului Guvern libian de uniune națională, condus de prim-ministrul Abdul Hamid 

Mohammed Dbeibah. 

Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant a declarat faptul că UE încurajează 

Camera Reprezentanților să își continue rolul constructiv și să conlucreze cu 

Guvernul de uniune națională și cu Înalta Comisie Electorală Națională pentru a 

asigura pregătirile în timp util pentru alegeri. 

De asemenea, dl Josep Borrell a subliniat faptul că acest moment istoric 

reprezintă pentru libieni șansa unui efort comun pentru reconstruirea țării, pașnică, 

stabilă și unită, și pentru restabilirea suveranității naționale și integrității teritoriale 

a Libiei. 

Totodată, Înaltul Reprezentant a declarat faptul că UE și statele sale membre 

așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu guvernul de uniune națională pentru 

atingerea acestor obiective și pentru îmbunătățirea vieții poporului libian.  

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/libya-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-approval-of-the-new-government-of-national-unity/
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8 MARTIE 2021 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 

În deschiderea sesiunii plenare a Parlamentul European din această 

săptămână a fost marcată Ziua internațională a femeii 2021, și importanța 

emancipării femeilor și a leadershipului asumat de către acestea în timpul 

pandemiei. 

 „(...) Pandemia riscă să șteargă decenii de realizări obținute de femeile 
europene în lupta lor pentru dreptul la muncă, la partajarea activităților de îngrijire, 
la autonomie, la respect și la dreptul de a face propriile alegeri. (...)  Femeile din 
Europa câștigă în medie cu 14,1 % mai puțin decât bărbații. Această situație nu este 
acceptabilă. Propunerea Comisiei Europene privind măsuri obligatorii de asigurare a 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

8 – 12 martie 

2021 
DIN ACTIVITATEA PLENULUI 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99215/ziua-internationala-a-femeii-sarbatorita-in-plenul-pe
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transparenței salariale5 va fi esențială pentru activitatea Parlementului European.”  
- din discursul lui David Sassoli, președintele PE 

Președintele Sassoli a solicitat tuturor statelor membre să ratifice Convenția 

de la Istanbul, iar Uniunii Europene să transforme violența împotriva femeilor în 

infracțiune la nivel european. 

 

 

 

 

                                                           
5 Pentru această din urmă chestiune a se vedea Sinteza activităţilor europene nr. 8/2021, p. 14-16. 

Premierul Noii Zeelande, dna Jacinda Ardern, vicepreședinta SUA, 

dna Kamala Harris, președinții Sassoli și Von der Leyen le-au 

omagiat pe femeile aflate în prima linie a crizei provocate de 

pandemia de COVID-19. 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-womens-day-celebration-opening-statement-by-david-sassoli-ep-president_I202772-V_v
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3103.pdf
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„(...) Numai prin includerea deplină — și semnificativă — a femeilor în funcții 
de conducere la toate nivelurile putem garanta că soluțiile propuse răspund nevoilor 
tuturor”, a declarat aceasta. „În perspectiva anului ce urmează, știm cu toții că va fi 
greu. Noi, în calitate de lideri, vom fi încercați, dar trebuie să rezistăm promisiunilor 
false în fața acestor tentații de protecționism și naționalism, în redresarea noastră 
după pandemia de COVID-19. De asemenea, trebuie să depunem mai multe eforturi 
pentru a sprijini întreprinderile conduse de femei să participe la redresare, astfel 
încât acestea să poată profita de avantajele comerțului.” - din mesajul video al dnei 
Jacinda Ardern, prim-ministrul Noii Zeelande 

 

 
„(...) Trebuie să garantăm siguranța femeilor acasă și în fiecare comunitate. 

Trebuie să le tratăm cu demnitate la locul de muncă și să creăm structurile necesare 
pentru ca acestea să poată în același timp să își îngrijească familiile și să exceleze în 
carieră. În cele din urmă, trebuie să le oferim femeilor o voce egală în procesul 
decizional, deoarece acest lucru este esențial pentru democrațiile libere și echitabile. 
Acest lucru nu este doar un act de bunăvoință, ci și o dovadă de forță. Construind o 
lume în beneficiul femeilor, națiunile noastre vor fi cu toate mai sigure, mai puternice 
și mai prospere. (...) Împreună cu președintele Biden se așteaptă cu interes 
colaborarea cu membrii acestui parlament pentru a consolida alianța transatlantică. 
(...) Este esențial să conlucrăm pentru a promova acele principii care consolidează 
democrațiile: responsabilitate și transparență, statul de drept și drepturile omului. 
Să nu neglijăm posibilitățile care ni se oferă pentru a realiza acest lucru.” – din 
mesajul video al dnei Kamala Harris, prim-vicepreședintele Statelor Unite  

 

 
„(...) Prea multe femei din Europa nu au posibilitatea fundamentală de a munci 

și de a-și câștiga existența. În prezent, rata de ocupare a femeilor este de 67%, în 
timp ce rata de ocupare a bărbaților este de 78%. Pur și simplu, acest lucru nu este 
acceptabil. Săptămâna trecută, am stabilit un nou obiectiv pentru Europa: trebuie să 
reducem la jumătate disparitatea între femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă, iar, până la sfârșitul acestui deceniu, 78% dintre toți europenii 
trebuie să aibă un loc de muncă. Nu va fi ușor, dar vom face tot ce ne stă în putință 
pentru a atinge acest obiectiv. (...) Comisia a solicitat ca toate statele membre să 
plaseze femeile în centrul planurilor lor de redresare post-COVID-19. Vom avea 
redresare reală numai dacă aceste planuri se adresează tuturor.” - din discursul dnei 
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-womens-day-celebration-video-message-by-jacinda-ardern-prime-minister-of-new-zealand_I202776-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-womens-day-celebration-video-message-by-kamala-harris-vice-president-of-the-united-states_I202777-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-womens-day-celebration-statement-by-ursula-von-der-leyen--president-of-the-european-commission_I202775-V_v
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8 - 10 MARTIE 2021 

MASS-MEDIA ÎN POLONIA, UNGARIA ȘI SLOVENIA 

Parlamentarii europeni doresc o mai bună cooperare între autoritățile 

naționale în domeniul impozitării tranzacțiilor digitale. În acest context, ei au făcut 

recomandări și au adoptat modificări ale legislației6 în materia cooperării 

administrative în domeniul fiscal, în scopul de a urmări și impozita mai eficient 

vânzările efectuate prin intermediul platformelor online, care vor fi obligate să 

raporteze veniturile obținute de cei care vând bunuri și servicii pe platformele lor și 

să transmită aceste informații. 

Platformele din afara UE ar urma să fie obligate să își înregistreze și să 

comunice activitățile pe piața unică într-un singur stat membru ales, în care au 

activități economice substanțiale. Mai mult decât atât, deputații europeni au 

prevăzut sancțiuni împotriva platformelor care nu își îndeplinesc obligațiile de 

informare. 

O autoritate fiscală care primește o cerere de informații ar trebui să îi dea curs 

în termen de cel mult 3 luni (propunându-se astfel reducerea termenului de răspuns 

de la 6 luni). Până la sfârșitul lui 2022, Comisia Europeană va trebui să prezinte un 

raport de evaluare a funcționării sistemului. Începând cu 1 ianuarie 2022, ar urma 

ca autoritatea competentă să nu mai poată negocia și conveni acorduri prealabile, 

bilaterale sau multilaterale, privind prețul de transfer, cu țări terțe care nu permit 

divulgarea acestor date către autoritățile competente ale statelor membre.  

 

 „(...) Extinderea domeniului pentru a acoperi platformele digitale va închide o 
lacună, dar altele rămân deschise. Schimbul de informații va fi eficient 
numai după ce toate tipurile de venituri și active sunt incluse în mod 
constant în prezenta directivă. Din păcate, Consiliul și-a decis deja 
poziția fără a aștepta propunerile Parlamentului European și a decis să 
amâne punerea în aplicare a îmbunătățirilor cu un an, până în ianuarie 
2023. Este iresponsabil să renunțăm la veniturile fiscale necesare în 
                                                           
6 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2021 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului 

de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (COM(2020)0314 –

2020/0148(CNS). 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1c02ef30-5fb5-ca30-36e5-8a223e97fd9d&date=20210308
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0072_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_314_RO_ACTE2_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0148(CNS)
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acest moment de criză. Comisia Europeană trebuie să își ia în serios responsabilitatea 
într-o perioadă de deficit public și să propună o revizuire puternică a directivei.” - 
Sven Giegold, raportor 

 

9 MARTIE 2021 

DENUMIRI ALE CLĂDIRILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN  

De Ziua internațională a femeii, Biroul Parlamentului European a aprobat 

propuneri de denumire a două dintre clădirile sale din Bruxelles, după numele unor 

femei care au marcat societatea europeană.  

O clădire situată în Rue Montoyer 63  va fi denumită după Clara Campoamor, 

avocat și politician spaniol, care a 

militat pentru promovarea 

drepturilor femeilor și combaterea 

discriminării pe motive de egalitate 

de șanse. Angajamentul ei a 

contribuit la consacrarea votului 

femeilor în Constituția spaniolă din 

1931. 

Cea dea doua clădire, situată în Rue Wiertz 30-50, va fi denumită după Sophie 

Scholl, o studentă germană,  

activistă antinazistă, membră a  

grupului „Trandafir alb”, un grup 

de rezistență pacifist, condus de 

studenți de la Universitatea din 

München. A fost reținută pentru 

trădare, când distribuia pliante 

antinaziste, condamnată la moarte și executată prin ghilotină. 

Președintele Parlamentului și membrii Biroului au mai propus să 

redenumească sala de ședințe SPINELLI 1G2 după numele lui Manolis Glezos, 

politician grec și deputat în Parlamentul European, între 1 iulie 2014 - 8 iulie 2015 și 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210308IPR99410/parliament-names-two-of-its-buildings-after-clara-campoamor-and-sophie-scholl
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24 iulie 1984  - 25 ianuarie 1985, decedat în luna 

martie 2020. El a fost un oponent vehement 

implicat în lupta de rezistență națională împotriva 

fascismului. 

 

UNDĂ VERDE PENTRU NOUL PROGRAM EU4HEALTH 

 

Plenul PE a dezbătut7 și adoptat Programul de acțiune al Uniunii în domeniul 

sănătății pentru perioada 2021-2027 (cunoscut sub denumirea de programul UE 

pentru sănătate sau „EU4Health”)8 în valoare de 5,1 miliarde euro. Programul 

vizează o mai bună pregătire a sistemelor de sănătate din UE pentru viitoarele 

amenințări la adresa sănătății și pandemii. Ca urmare a acestui program, UE ar trebui 

                                                           
7 Pentru mai multe detalii a se consulta documentul cu extrase din dezbatere și declarația raportorului.  
8 În mai 2020, Comisia a prezentat Programul EU4Health pentru perioada 2021-2027 ca răspuns la criza provocată de 
pandemia de COVID-19. Parlamentul și Consiliul au încheiat un acord de compromis pe 14 decembrie 2020. Acesta a 
fost anunțat ca parte a Instrumentului „NextGenerationEU”, menit să combată impactul pandemiei de coronavirus.  
Pentru lucrările din comisia competentă a Parlamentului European (ENVI), a se vedea Sinteza activităților europene 
nr. 31/2020, p. 15-16. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_ro
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_3002.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210309PHT99507/20210309PHT99507_original.jpg
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să poată face față atât viitoarelor epidemii, cât și unor probleme pe termen lung, 

cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile din domeniul sănătății. 

Noul program EU4Health 2021-2027 va  susține domeniile în care Uniunea 

Europeană poate aduce în mod clar valoare adăugată și va completa politicile de 

sănătate ale statelor membre; programul își propune să crească reziliența sistemelor 

naționale de sănătate și să ajute statele pentru a putea face schimb de date. 

Programul va susține și demersuri legate de „e-sănătate”9 și de crearea 

unui spațiu european al datelor privind sănătatea. Se va promova accesul la servicii 

medicale de calitate, inclusiv la asistență medicală sexuală și reproductivă, 

îmbunătățirea sănătății mintale și accelerarea luptei împotriva cancerului. 

 Parlamentarii europeni au subliniat rolul-cheie pe care îl va juca noul program 

în combaterea inegalităților în materie de sănătate, atât între statele membre, cât 

și între diverse categorii sociale, și au salutat inițiativa de a institui la nivelul UE un 

stoc de materiale și echipamente medicale esențiale, complementar cu rescEU, 

precum și o rezervă de personal medical și de sprijin, care să fie mobilizată în cazul 

unei crize sanitare.  

După ce Consiliul UE va aproba programul sus-menționat, sub forma 

proiectului de regulament privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în 

domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 – programul UE pentru sănătate – 

„EU4Health Programme”10 , acesta va intra în vigoare în ziua următoare datei 

publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica retroactiv de la 1 

ianuarie 2021. 

 

A FOST ADOPTAT PROGRAMUL InvestEU  
 

Parlamentarii europeni au adoptat Programul InvestEU pentru investiții 

strategice și inovatoare, care va mobiliza investiții publice și private și va garanta un 

                                                           
9 Prin aceasta înțelegându-se instrumentele și serviciile ce folosesc tehnologiile informației și comunicațiilor în 

domeniu medical. 

10 A se consulta COM(2020) 405 final 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0405
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99206/parliament-adopts-investeu-programme-for-strategic-and-innovative-investments
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0068_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0405
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acces simplificat la finanțare. Se preconizează că InvestEU va mobiliza 400 miliarde 
euro pentru a fi investite în întreaga UE pentru perioada 2021 - 202711.  

Noul program face parte din Intrumentul „NextGenerationEU”, în valoare de 

750 miliarde euro, și va stimula o serie de investiții strategice, durabile și inovatoare, 

propunându-și să remedieze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub 

nivelul optim și reducerea deficitului în materie de investiții în sectoarele vizate. 

InvestEU susține investițiile strategice în Uniune, în fabricarea de produse 

farmaceutice, dispozitive și materiale medicale (extrem de necesare în pandemie), 

precum și în producția de tehnologii ale informației și comunicațiilor, componente 

și dispozitive. De asemenea, va finanța și o serie de proiecte durabile cu impact 

pozitiv asupra mediului, climei și societății.  

Prin rezoluția votată, parlamentarii europeni  s-au asigurat că InvestEU 

contribuie la realizarea obiectivului de a investi cel puțin 30% din fondurile europene 

în obiectivele privind clima, până în 2027, și că va susține IMM-urile care au fost 

afectate de pandemie sau care se află în pericol de faliment. 

În plus, Fondului European de Investiții (FEI), care va contribui la punerea în 

aplicare a programului InvestEU, i se vor aloca resurse suplimentare în valoare de 

375 milioane euro. 

 
 „(...) UE are nevoie de investiții publice și private pentru a 

deveni mai competitivă, mai productivă și pentru a stimula 
coeziunea teritorială. Investițiile UE aduc fonduri suplimentare 
pentru a transforma proiecte care altfel nu ar vedea lumina zilei în 
realitate. Sectoarele strategice, cum ar fi produsele farmaceutice, ar 
trebui să fie independente. Trebuie să ajutăm regiunile care au avut 
cel mai mult de suferit, iar cetățenii UE merită investiții și locuri de 

muncă de înaltă calitate.” - José Manuel Fernandes, raportorul Comisiei ECON 
 
„(...) Am reorientat mai multe fonduri pentru a îndeplini 

obiectivele de mediu, pentru a sprijini IMM-urile, care au suferit din 
cauza pandemiei, și am reușit să plasăm InvestEU în centrul 
planului Next Generation EU. Întrucât InvestEU ne va ajuta să ne 
redresăm în urma pandemiei, am creat sinergii cu Mecanismul de 

                                                           
11 Investițiile suplimentare în întreaga Uniune Europeană sunt estimate la aproximativ 400 miliarde EUR, iar garanțiile 

UE vor fi alocate următoarelor obiective de politică: infrastructură durabilă (aproximativ 38 %); cercetare, inovare și 
digitalizare (25%); IMM-uri (aproximativ 26%); investiții sociale și competențe (aproximativ 11%). 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0068_RO.html
https://www.eif.org/
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redresare și reziliență, permițând statelor membre să pună în aplicare o parte din 
planurile lor prin intermediul InvestEU.” - Irene Tinagli, negociatorul Comisiei ECON 

 
După ce și Consiliul UE va aproba 

Programul InvestEU, acesta va intra în 

vigoare la 20 de zile de la data publicării sale 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

9 - 10 MARTIE 2021 

EUROPENII SPRIJINĂ LANSAREA 
CONFERINȚEI PRIVIND VIITORUL EUROPEI 

Un sondaj Eurobarometru, lansat de 

Parlamentul European și Comisia Europeană 

arată că resortisanții statelor membre ale UE 

sprijină lansarea lucrărilor Conferinței 

privind viitorul Europei.  

Acest sondaj special, cu nr. 500, având 

ca temă „Viitorul Europei” (EB94.1), a fost 

realizat între 22 octombrie - 20 noiembrie 

 

 * Conferința privind 

viitorul Europei va 

avea un impact 

pozitiv asupra 

democrației în UE - 

consideră 3/4 dintre 

europeni;  
  
 * Criza provocată de 

coronavirus i-a 

făcut pe  6/10 

europeni să 

reflecteze asupra 

viitorului Uniunii 

Europene;  
  
 * 92% au fost de 

acord că vocea 

europenilor  ar 

trebui să fie luată în 

considerare în 

deciziile referitoare 

la viitorul Europei. 
 

https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98958/eu-wide-survey-shows-europeans-support-the-conference-on-the-future-of-europe


21 
 
 

2020, în cele 27 de state membre, cu aproximativ 27.034 de interviuri.  

Conferința își propune să le acorde cetățenilor posibilitatea de a se exprima 

cu privire la conturarea politicilor și obiectivelor viitoare, îmbunătățind astfel 

reziliența Uniunii la crize, indiferent de natura economică sau sanitară a acestora.  

 

La 10 martie a.c., președinții celor 3 instituții europene (Parlamentul 

European, Consiliul UE și Comisia Europeană) au semnat Declarația comună 

referitoare la Conferința privind viitorul Europei.12 

 
„(...) Marcăm un nou început pentru Uniunea Europeană și pentru toți 

cetățenii europeni. Conferința privind viitorul Europei va fi o ocazie unică pentru toți 
cetățenii europeni și pentru societatea civilă de a contura viitorul Europei, un proiect 
comun pentru o democrație europeană funcțională. Vă invităm pe toți să vă implicați 
și să vă exprimați părerea pentru a construi ce va fi Europa de mâine: Europa TA.” - 
David Sassoli, președintele Parlamentului European 

 

„(...) Convocarea Conferinței privind viitorul Europei este un mesaj de 
încredere și speranță pentru viitor, pe care îl transmitem europenilor. Avem 
încredere că vom depăși pandemia și criza; avem speranța că împreună vom construi 
o Europă viitoare echitabilă, ecologică și digitală.” - Antonio Santos da Costa, prim-
ministrul Portugaliei 

 

„(...) Îi invităm pe toți europenii să se exprime. Să spună în ce Europă doresc 
să trăiască, să o modeleze și să își unească forțele pentru a ne ajuta să o construim. 
Așteptările cetățenilor sunt clare. Își doresc să aibă un cuvânt de spus cu privire la 
viitorul Europei și la temele care le afectează viața. Și promisiunea noastră este la fel 
de clară - îi vom asculta. Iar apoi vom acționa.” - Ursula von der Leyen, președintele 
Comisiei Europene 

 

Conferința va crea un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, 

incluzivă, transparentă și structurată cu cetățenii europeni din toate colțurile 

Europei care își vor împărtăși ideile pentru a contribui la conturarea viitorului, prin 

temele care contează pentru ei și care le afectează viața de zi cu zi. 

                                                           
12 A se vedea și Sinteza activităților europene nr. 8/2021, p. 28. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ro_-_declaratie_comuna_referitoare_la_conferinta_privind_viitorul_europei.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ro_-_declaratie_comuna_referitoare_la_conferinta_privind_viitorul_europei.pdf
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De aemenea, declarația comună mai cuprinde o listă de posibile teme pentru 

conferință, printre care sunt menționate aspecte referitoare la sănătate, schimbări 

climatice, echitate socială, transformare digitală, rolul UE în lume și modalitățile de 

consolidare a proceselor democratice care guvernează UE.  

Aceste teme corespund priorităților generale ale UE și aspectelor semnalate 

de cetățeni în interviuri. 

Conferința se va sesfășura sub patronajul celor trei instituții  - Parlamentul 

European, Consiliul UE și Comisia Europeană - care conduc acest demers, 

reprezentate de președinții lor, care își asumă președinția comună a conferinței13. 

Convocarea primei reuniuni este preconizată la 9 mai a.c., de Ziua Europei. 

 

                                                           
13 Se va constitui un Comitet executiv, în cadrul căruia cele trei instituții vor fi reprezentate în mod egal, iar 
parlamentele naționale vor avea statut de observator. Comitetul executiv va supraveghea lucrările conferinței și va 
pregăti reuniunile plenare ale acesteia, inclusiv contribuțiile cetățenilor și acțiunile ulterioare. 
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10 MARTIE 2021 

MASS-MEDIA ÎN POLONIA, UNGARIA ȘI SLOVENIA 

Libertatea mass-media este vitală pentru democrație și societățile 

democratice, au fost de părere deputații europeni, în cadrul dezbaterii14 la care au 

participat și  dna Vera Jourová, comisar european responsabil cu portofoliul pentru 

valori și transparență și dna Ana Paula Zacarias, secretarul de stat pentru afaceri 

europene în guvernul portughez.  

Parlamentarii europeni au susținut că trebuie garantată independența mass-

media față de interferențele politice și au solicitat Comisiei Europene și Consiliului 

UE să le apere cu promptitudine și fermitate. 

De asemenea, Comisia Europeană este chemată să depună mai multe eforturi 

pentru a proteja jurnaliștii din Europa și pentru a opri guvernele să acționeze în 

condiții de impunitate, iar Consiliului UE să finalizeze procedurile prevăzute la 

articolul 7 TUE în ceea ce privește Ungaria și Polonia.  

O parte a deputaților au fost de părere că ar trebui activat mecanismul de 

condiționalitate privind statul de drept, iar alții au avut o atitudine negativă, 

considerând dezbaterea părtinitoare din punct de vedere politic și lipsită de 

informații cu privire la 

situația din statele 

respective. În noiembrie 

2020, Parlamentul a 

adoptat o rezoluție 

referitoare la 

consolidarea libertății 

mass-media, protecția 

jurnaliștilor în Europa, 

discursurile de incitare la 

ură, dezinformarea și 

rolul platformelor online. 

                                                           
14 Dezbaterea a fost organizată ca urmare a preocupărilor exprimate subsecvent închiderii postului de radio Klubradio 

din Ungaria, a propunerii de introducere a unei noi taxe asupra veniturilor obținute de mass-media din publicitate în 
Polonia, precum și a unor informații privind ingerințele politice în mass-media slovene. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99220/pe-isi-exprima-ingrijorarea-cu-privire-la-atacurile-asupra-mass-mediei
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b4d4c662-8605-d1e8-11b1-f55631c3c05d&date=20210310
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_RO.html
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11 MARTIE 2021 

MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI - ACORD PROVIZORIU 
PRIVIND PROGRAMUL DE NOUĂ GENERAȚIE 

Negociatorii PE și ai Consiliului au ajuns la un acord privind modernizarea 

Mecanismului pentru Interconectarea Europei15 și eliberarea de noi fonduri 

necesare proiectelor de transport, digitale și energetice, pentru perioada 2021-

2027.  

Cu un buget global de aproximativ de 30 miliarde euro (în prețuri constante 

din 2018), fondurile alocate vor finanța proiectele de modernizare a infrastructurii 

de transport și proiectele transfrontaliere cu o valoare adăugată a UE. Aproximativ 

10 miliarde euro, bani proveniți din fonduri de coeziune, vor fi alocate proiectelor 

de transport transfrontalier și vor ajuta statele membre să completeze legăturile de 

transport care lipsesc. O parte (1,4 miliarde euro) va fi desemnată pentru a accelera 

finalizarea principalelor proiecte feroviare transfrontaliere lipsă, care urmează să fie 

selectate de către Comisia Europeană pe baza competitivității. 

În sectorul digital, mecanismul va sprijini dezvoltarea de proiecte de interes 

comun pentru rețele digitale și sisteme 5G de capacitate mare, precum și 

digitalizarea rețelelor de transport și energie. 
 „(...) Mă bucur că am asigurat finanțări viitoare pentru 

modernizarea și extinderea proiectelor de infrastructură în Europa. 
Conexiunile moderne și eficiente vor aduce beneficii tuturor 
europenilor, vor contribui la creșterea economică și vor crea locuri 
de muncă în întreaga UE. Mai multe investiții vor ajuta sectorul 
transporturilor să facă față numeroaselor provocări cum ar fi  
decarbonizarea o provocare a viitorului apropiat.” - Marian-Jean 

Marinescu, coraportor 

 
 „(...) Acest instrument de finanțare este necesar mai mult ca 

niciodată. Trebuie să dezvoltăm proiecte de transport mai rapide 
pentru a stimula creșterea, a fi mai competitivi și a consolida 
coeziunea în întreaga Europă. Realizarea Pactului ecologic 

                                                           
15 2018/0228(COD) - Mecanismului pentru Interconectarea Europei – fișă de procedură. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210308IPR99406/connecting-europe-facility-provisional-deal-on-next-generation-programme
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_438_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
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european nu va fi posibilă dacă nu ne modernizăm infrastructura pentru tranziția 
digitală și de mediu. Mecanismul pentru Interconectarea Europei este o necesitate 
pentru ca Europa să atingă aceste obiective.” - Dominique Riquet, coraportor 

 
„(...) Programul finanțează proiecte cheie de conectivitate 

transfrontalieră și energie regenerabilă între statele membre și va 
permite Europei să facă un salt către o economie digitală și neutră 
din punct de vedere climatic. Acest lucru este vital pentru a ne 
asigura că rămânem competitivi în viitor.” - Henna Virkkunen, 
coraportor  

Acordul informal privind acest program trebuie dat în cadrul Comitetului 

Reprezentanților Permanenți (Coreper), și apoi în  Comisia pentru transport și turism 

(TRAN), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul 

European, Consiliu și Parlamentul European.  

 

DEZBATERE ÎN PLENUL PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND ACTIVAREA, FĂRĂ 

ÎNTÂRZIERE, A MECANISMULUI STATULUI DE DREPT 

 

În sesiunea plenară a Parlamentului European, deputații europeni au participat 

la o dezbatere16 în cadrul căreia Johannes Hahn, membru al Comisiei Europene, 
responsabil pentru buget și administrație, a fost audiat și a răspuns la întrebări 
referitoare la motivul pentru care Comisia Europeană nu a folosit încă mecanismul 
pentru protejarea bugetului UE de încălcarea principiilor statului de drept.  

Deputații europeni au evidențiat că Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 
privind mecanismul de condiționalitate privind statul de drept a intrat în vigoare la 
1 ianuarie a.c., producând efecte juridice. Potrivit acestui regulament,  Comisia 
Europeană va stabili existența unei încălcări a principiilor statului de drept și va 
propune ca mecanismul de condiționalitate să fie declanșat împotriva unui guvern 
al unui stat membru al UE și ulterior fie să oprească, fie să înghețe plățile din bugetul 
UE către statul membru respectiv. Consiliul UE va avea la dispoziție o lună pentru a 
vota măsurile propuse (sau trei luni în cazuri excepționale), cu majoritate calificată. 

                                                           
16 A se vedea dezbaterea, pe larg, aici.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3AFULL#LI2020433EN.01000101.doc
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201215IPR94024/rule-of-law-mechanism-applies-without-further-delay-as-of-1-january-meps-stress
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210311-0900-PLENARY_vd
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În comunicatul de presă al Parlamentului European, se arată că, în intervențiile 

lor deputații europeni au subliniat diverse aspecte:  

 mecanismul trebuie utilizat pentru îndeplinirea promisiunilor, pentru 

atingerea așteptărilor cetățenilor și pentru evitarea pierderii credibilității; trebuie 

protejați beneficiarii reali ai finanțării UE (cum ar fi studenții și societatea civilă), iar 

starea platformei digitale a Comisiei Europene, dedicată acestui scop, trebuie 

prezentată clar17; 

 necesitatea adoptării unor acțiuni imediate pentru prevenirea apariției unor 

daune suplimentare bugetului și valorilor UE18;  

 nerespectarea de către Comisia Europeană a rolului său de gardian al 

tratatelor, prin întârzierea aplicării mecanismului19;  

 caracterul politic al dezbaterii și al mecanismului propriu-zis și susținerea 

respectării concluziilor Consiliului European din 11 decembrie 2020,  

Parlamentul se va pronunța prin vot asupra adoptării unui proiect de rezoluție 

prind acest subiect în sesiunea plenară programată între 24 și 25 martie a.c. 

 

Rezoluții adoptate în 

sesiunea 8-11 martie 2021 

Marţi, 9 martie 2021  
 

  
 

Cerere de ridicare a imunității lui Carles Puigdemont i Casamajó  

  
 

Cerere de ridicare a imunității lui Antoni Comín i Oliveres  

  
 

Cerere de ridicare a imunității Clarei Ponsatí Obiols 

  
 

Cerere de ridicare a imunității lui Valter Flego  

  
 

Cerere de ridicare a imunității lui Nuno Melo  

  
 

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: măsuri pentru abordarea perturbării pieței în sectorul 
fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 

  
 

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: contribuția financiară în sectorul apicol  

                                                           
17 A se vedea, în acest sens, intervențiile lui Zdechovský Tomáš (PPE, CZ), Omarjee Younous (GUE/NGL, FR). 
18 A se vedea, în acest sens, intervenția lui Cseh Katalin (Renew Europe, HR). 
19 A se vedea, în acest sens, intervenția lui Barley Katarina (S&D, DE). 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay
https://www.consilium.europa.eu/media/47339/1011-12-20-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0059_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0060_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0061_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0062_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0063_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0064_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0064_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0065_RO.html
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Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: identificarea instituțiilor globale de importanță 
sistemică și definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică  

  
 

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: modalitățile de plată a contribuțiilor la cheltuielile 
administrative ale Comitetului unic de rezoluție  

  
 

Programul InvestEU  

  
 

Programul de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE 
pentru sănătate»”)  

 

Miercuri, 10 martie 2021  

 

  
 

Programul „Vamă”  

  
 

Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC 

  
 

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal  

  
 

Diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora  

  
 

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții  

  
 

Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina 
CRPD  

 

Joi, 11 martie 2021 - Bruxelles 

 

  
 

Controlul pescuitului  

  
 

Echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit  

  
 

Echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante 
agricole efectuate în Regatul Unit  

  
 

Substanțe active, inclusiv dimoxistrobin  

  
 

Bumbacul modificat genetic  

  
 

Porumbul modificat genetic  

  
 

Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019 

  
 

Semestrul european: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă  

  
 

Semestrul european: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cadrul strategiei anuale 
privind creșterea durabilă pentru 2021  

  
 

Situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, Luca Attanasio, și a 
anturajului său 

  
 

Situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la moarte și 
ale apărătorilor drepturilor omului  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0066_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0066_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0067_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0067_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0068_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0070_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0072_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0074_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0076_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0077_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0078_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0078_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0079_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0080_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0081_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0082_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0083_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0084_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0084_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0085_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0085_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0086_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0086_RO.html
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Procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia  

  
 

Conflictul din Siria - 10 ani de la revoltă 

  
 

Declararea UE ca zonă de libertate pentru persoanele LGBTIQ  

  
 

Drepturile copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0087_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0088_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_RO.html
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Videoconferința la nivel înalt privind „Viitorul muncii” s-a  desfășurat la 

Centrul Cultural „ Belém” din Lisabona și a avut pe agendă teme care au vizat: 

recentele schimbări de pe piața forței de muncă, echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată și dreptul  la deconectare al persoanelor care muncesc la 

distanță. 

Conferința a fost organizată sub auspiciile președinției portugheze a 

Consiliului UE și a fost prezidată de Ana Mendes Godinho ministrul muncii, 

solidarității și securității sociale din Portugalia, cu participarea vice-ministrului 

portughez al muncii și formării profesionale, Miguel Cabrita, și a prim-ministrului 

Portugaliei, António Costa.  

În deschiderea sesiunii participanții au susținut o dezbatere pe tema „Munca 

la distanță, provocări, riscuri și oportunități”. 

„(...) Avem nevoie de inițiative concrete și de semne clare care 

să confere certitudine cetățenilor europeni cu privire la faptul că 

schimbările prin care trecem nu sunt o amenințare, ci mai 

degrabă o oportunitate pentru toți.” António Costa, prim-

ministrul Portugaliei. 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 

Conferința la nivel înalt privind  

„Viitorul muncii” 
9 martie 2021 

https://www.2021portugal.eu/en/news/the-people-at-the-centre-of-the-digital-transformation/
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În mesajul de întâmpinare, premierul António Costa a reamintit faptul că 

tranziția digitală și acțiunea climatică sunt două motoare ale redresării economice și 

că planurile naționale de redresare și reziliență  ar  trebui să  aloce 20% din buget 

investițiilor în aceste domenii. Totodată, a evidențiat că  Pilonului european al 

drepturilor sociale este un instrument fundamental care va susține dubla tranziție, 

ecologică și digitală, dând asigurări că astfel „nimeni nu va fi lăsat în urmă” în cursul 

acestei duble tranziții.  

Prin urmare, acesta și-a exprimat susținerea pentru Planul de acțiune privind 

pilonul european al drepturilor sociale, care propune  obiective la nivelul UE în 

domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor și al protecției sociale, care 

trebuie atinse până în 2030. În continuare acesta a informat participanții cu privire 

la faptul că Planul de acțiune privind pilonul drepturilor sociale va constitui tema 

Summitului social de la Porto, care va fi organizat sub auspiciile președinției 

portugheze în 7-8 mai 2021. Acesta va reuni parteneri sociali, reprezentanți ai 

societății civile și ai statelor membre. 

 Guy Ryder, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), a 

salutat, de asemenea, inițiativa Comisiei Europene, 

precum și obiectivele stabilite pentru 2030, 

încurajând partenerii să găsească măsuri care să 

garanteze condiții de muncă echitabile și dreptul la 

deconectare pentru persoanele care desfășoară 

munca la distanță. 

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
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm


31 
 
 

Amintind faptul că există o varietate de modalități pentru desfășurarea muncii 

la distanță, acesta a atras atenția asupra intensificării fenomenului muncii la cerere 

(„gig economy”), care reprezintă o particularitate a pieței muncii bazată pe 

contractare temporara, colaborare rapidă și pe interacțiunea mediată digital. 

Guy Ryder a mai susținut că, în ultimii zece ani, numărul platformelor digitale 

a crescut de cinci ori în lume, fapt ce demonstrează că această creștere a început 

înainte apariția pandemiei de Covid-19. În acest context a menționat Ghidul practic 

privind munca la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 și după ieșirea din 

pandemie, prezentat recent de OIM. 

 

Lucrările reuniunii  au fost conduse de către Francisca Van Dunem, ministrul 

justiției din Portugalia.  

Miniștrii au dialogat despre eventuale posibilități de apăstra datele pentru 

investigarea infracțiunilor grave în contextul în care Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene, prin  hotărârea din 8 aprilie 2014, Digital Rights 

Ireland, ECLI:EU:C:2014:238, a anulat Directiva 2006/24 și a stabilit criteriile pentru 

păstrarea legală a datelor și accesul la acestea. 

De asemenea, miniștrii au dezbătut noua strategie  a Comisiei Europene 

pentru Carta drepturilor fundamentale a UE, prezentată la 2 decembrie 2020. La 

discuții a participat și directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene. Totodată, miniștrii au fost informați cu privire la adoptarea, prin 

procedură scrisă, la 8 martie a.c., a concluziilor Consiliului UE referitoare la formarea 

profesională a magistraților, prin care se recunoaște obiectivul ambițios pe care și-l 

propune Comisia Europeană în strategia pentru 2021-2024 pentru formarea 

magistraților, prezentată la 2 decembrie 2020. 

Totodată, miniștrii au fost informați de către Comisia Europeană cu privire la 

ultimele evoluții referitoare la instituirea Parchetului European.  

Președinția portugheză a prezentat miniștrilor informații actualizate cu privire 

la combaterea conținutului ilegal online în contextul propunerii de act legislativ 

Videoconferința informală a miniștrilor 

de justiție 
11 martie 2021 

https://www.ilo.org/travail/info/publications/WCMS_751232/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/travail/info/publications/WCMS_751232/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/travail/info/publications/WCMS_751232/lang--en/index.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2021/03/11/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32006L0024
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_711_RO_ACTE_f.pdf
https://fra.europa.eu/en/about-fra
https://fra.europa.eu/en/about-fra
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6926-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_713_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eppo/
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privind serviciile digitale, lucrările în curs cu privire la propunerile legislative 

prezentate.  

În plus, președinția le-a prezentat miștrilor o propunere de lansare a unui nou 

dialog în domeniul justiției și afacerilor interne cu partenerii nord-africani. 

 

Lucrările reuniunii au fost conduse de către Eduardo Cabrita, ministrul 

afacerilor interne din Portugalia.  

Miniștrii au discutat propunerea Comisiei Europene referitoare la 

consolidarea rezilienței entităților critice care furnizează servicii esențiale în UE, pe 

baza unui document de discuție întocmit de președinția portugheză,  în contextul în 

care noile norme se adresează infrastructurilor critice din statele membre care să fie 

apte să prevină și să se recupereze de la incidentele perturbatoare cauzate de 

dezastre naturale, accidente, terorism, amenințări interne sau situații de urgență din 

domeniu sănătății publice. 

De asemenea, pe baza comunicării Comisiei Europene privind consolidarea 

cooperării în materie de returnare și readmisie, din 10 februarie 2021, miniștrii au 

participat la o dezbatere referitoare la aspectele externe ale migrației. În acest scop, 

președinția portugheză i-a informat pe miniștri cu privire la evoluțiile recente ale 

noului pact pentru migrație și azil, precum și asupra inițiativelor cel îl însoțesc. 

Nu în ultimul rând, miniștrii au discutat despre cooperarea dintre UE și statele 

nord-africane, ținând cont de comunicarea Comisiei Europene din 9 februarie 2021 

și de declarația liderilor europeni de la reuniunea Consiliului European din 25-26 

februarie 2021. 

 

 

 

Videoconferința informală a miniștrilor de 

afaceri interne 
12 martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/media/48773/2021-03-11-justice-current-legislative-proposals-information-from-the-presidency.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2021/03/12/
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-proposes-new-directive-enhance-resilience-critical-entities-providing-essential_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2021/03/12/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_56_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_609_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/JOIN_2021_2_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48625/2526-02-21-euco-statement-en.pdf
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 Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a participat la proiectul 

din Africa al Fundației „Westerwelle Startup Haus” din Kigali, Rwanda, ocazie cu care 

a subliniat faptul că este foarte important ca Uniunea Europeană să coopereze cu 

Africa, în general, și cu Rwanda, în special, pentru a dezvolta acest proiect ambițios. 

Cu acest prilej, dl Charles Michel a declarat faptul că este necesară 

dezvoltarea alianței dintre Africa și Uniunea Europeană, pentru a avansa aceleași 

tipuri de proiecte în alte orașe, nu numai în Kigali, ci și în alte orașe din Rwanda și că 

este necesară o cooperare strânsă cu autoritățile din această regiune pentru a se 

asigura că poate fi dezvoltată și întărită această inițiativă digitală. 

Totodată, președintele Consiliului European a evidențiat faptul că este foarte 

importantă această alianță cu Africa și în ceea ce privește mecanismul pentru 

08 martie 2021 

  

 Proiectul din Africa al Fundației „Westerwelle  

Startup Haus” din Kigali, Rwanda 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/08/remarks-by-president-charles-michel-to-the-press-after-his-visit-of-the-westerwelle-startup-haus-in-kigali-rwanda/
https://kigali.westerwelle.haus/en/about
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accesul mondial la vaccinuri împotriva COVID-19 („Covax”), pentru a livra și 

administra vaccinurile și pentru a combate pandemia. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel, a avut un dialog, prin 

sistemul videoconferință, cu dl Uhuru Kenyatta, președintele Kenyei, cu scopul de a 

îmbunătăți relațiile bilaterale ale UE cu Kenya. 

Astfel, temele au vizat: 

 consolidarea și extinderea parteneriatului dintre Africa și sectorul 

privat din Kenya și Uniunea Europeană, ca parte a eforturilor de 

creștere a investițiilor, crearea de locuri de muncă și sprijin după 

redresarea economică Covid-19; 

 stabilirea unui dialog strategic cu Kenya; 

 încurajarea unei colaborări mai strânse între Kenya și Uniunea 

Europeană în materie regională; 

 accelerarea punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat economic 

(APE) existente. 

La această convorbire au fost prezenți și dl Simon Mordue, ambasador al 

Uniunii Europene în Kenya, și secretarii de cabinet ai președintelui Kenyei – Nairobi, 

dl Raychelle Omamo (Afaceri Externe) și dl Adan Mohamed (Comunitatea Africii de 

Est). 

 

 

 

 

09 martie 2021 

  

  Convorbire cu dl Uhuru Kenyatta,  

președintele Kenyei  

Georgia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1694
https://www.president.go.ke/2021/03/09/spokespersons-office-state-house-nairobi-tuesday-9th-march-2021-meeting-between-his-excellency-president-kenyatta-and-his-excellency-charles-michel-president-of-the-european-council/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content/acordurile-de-parteneriat-economic-ape
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Politica comercială a UE este realizată prin încheierea unor acorduri, potrivit 

art. 207 TFUE, prin care se gestionează relațiile comerciale cu țări terțe și organizații 

internaționale.  

După procesul de negociere aferent, început în 2000, abia la 28 iunie 2019 s-

au încheiat negocierile acordului comercial, parte a acordului de asociere, cu statele 

din America de Sud – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay  – cunoscute sub 

denumirea Mercosur (Piața Comună a Sudului). Acest acord își propune să 

promoveze reforme economice importante și să susțină modernizarea continuă a 

țărilor participante, astfel încât piețele lor, care se vor deschide pentru UE, să se 

ridice la standarde de siguranță alimentară, de protecția consumatorilor și de 

siguranță a normelor de mediu, precum și cu respectarea angajamentelor specifice 

privind drepturile lucrătorilor.  

Versiunea finală a acordului va fi prezentată de Comisia Europeană 

Parlamentului European și Consiliului spre aprobare, precum și statelor membre 

spre ratificare20.  

                                                           
20 Celor din urmă în cazul în care acordul conține dispoziții care intră în domenii ale competențelor partajate 

între UE și statele membre. 

ACORDUL UE- MERCOSUR ÎN IMPAS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008E207
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157964.pdf
https://www.mercosur.int/
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După 20 de ani de negocieri dificile, unele state din UE au anunțat că nu doresc 

să ratifice acordul – Parlamentul Austriei din cauza slabelor angajamente referitoare 

la schimbările climatice, Franța ca urmare a neînțelegerilor cu Brazilia, Luxemburgul 

pentru clarificări, Germania pentru defrișările ilegale ale pădurilor tropicale și a 

incendiilor din regiunea amazoniană.  

Austria, de asemenea, a anunțat că respinge acordul. Surse publice au difuzat 

poziția vicecancelarului austriac, Werner Kogler, care a susținea că Acordul de 

asociere UE-Mercosur este în contradicție cu obiectivele Pactului ecologic european 

și ale Acordului de la Paris și că, în aceste condiții, va fi respins. Totodată, acesta a 

trimis și o scrisoare  de avertizare președinției portugheze a Consiliului UE, care și-a 

propus să finalizeze ratificarea acordului în următoarele luni. În comunicatul de 

presă se preconizează că este posibil să se adopte un protocol suplimentar al 

Consiliului care să conțină clarificări privind defrișările și clima.  

Din 2019 până în prezent, în spațiul public, au mai fost declarații negative și 

ale deputaților europeni21, ale dlui Yannick Jadot, ale dnei Anna Cavazzini din 

Comisia pentru comerț internațional, referitoare la neajunsurile din acordul UE-

Mercosur.  

Deși Comisia Europeană a lansat previziuni și promisiuni pentru buna 

funcționare a acestei relații, și în România au fost organizații care nu au primit cu 

entuziasm finalizarea acestui acord. 

  Asociații de fermieri români și-au manifestat îngrijorarea, susținând că acordul 

va afecta semnificativ sectorul agroalimentar, ca urmare a unui volum mare al 

importurilor din țările asociate și al prețurilor de import sub nivelul prețului de 

producție de pe piața internă. În același timp se peconizează că va exista riscul de a 

afecta grav competitivitatea fermierilor români deoarece nu există garanții pentru 

cei care ar suporta efectele negative ale concurenței neloiale.  

Scepticismul s-a simțit și în declarațiile unor deputați europeni, aleși în 

România, care au atras atenția asupra incompatibilității dintre acordurile existente 

în Uniune și dispozițiile precare ale acordului cu Mercosur.  

„(...) Acordul cu Mercosur ridică probleme privind standardul în trei mari 

domenii unde avem nevoie de răspunsuri ferme. În ceea ce privește combaterea 

                                                           
21 A se vedea și întrebarea adresată de Jordi Cañas (Renew) referitoare la stadiul procesului de ratificare a 

acordului de asociere UE-Mercosur, precum și răspunsul Comisiei Europene. 

https://www.dw.com/ro/acordul-ue-mercosur-%C8%99i-p%C4%83durea-amazonian%C4%83/a-50334779
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/austrian-government-rejects-eu-mercosur-agreement/
https://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/1/6813
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/eu-mercosur-in-your-town/romania_en.htm
https://cfro.ro/pozitia-clubului-fermierilor-romani-privind-acordul-de-comert-liber-al-ue-cu-tarile-mercosur/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005764_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005764-ASW_EN.html
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schimbărilor climatice, este complicat ca noi să discutăm despre durabilitatea 

pădurilor în interiorul Uniunii Europene, să alocăm resurse financiare serioase în 

această direcție, în timp ce țările din Mercosur își ard pădurile în mod intenționat 

pentru a face loc producției de carne de vită sau de soia. 

Discutăm de strategia de la fermă la furculiță ca parte a schimbărilor climatice 

și impunem standarde înalte de calitate la alimentele produse de fermierii din 

Uniunea Europeană. În țările din Mercosur nu avem, însă, nici pe departe aceleași 

standarde. Mai mult, am avut din Brazilia importuri de carne putredă pe care 

serviciile de specialitate din interiorul Uniunii Europene nu au putut să le detecteze. 

„(....) Avem astăzi garanția că nu se va mai întâmpla același lucru în viitor? 

Fermierii din Uniunea Europeană, pe bună dreptate, au o serie de restricții privind 

utilizarea pesticidelor, a antibioticelor și a hormonilor de creștere, dar fermierii din 

Mercosur nu au aceste obligații. Iată, tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că 

acest acord ne va oferi răspunsuri ferme la preocupările noastre, astfel încât să 

putem asigura un echilibru între fermierii din Mercosur și cei din Uniunea 

Europeană.(...)” – Daniel Buda (PPE). 

 

 

 

 

 

Raportul general privind activitățile Uniunii Europene în anul 2020, 

prezentat în temeiul articolului 249 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene,  prezintă ce a făcut UE ca răspuns la dificultățile fără precedent 

din anul anterior. Așadar, se regăsește în document o prezentare a inițiativelor și 

acțiunilor UE grupate în 8 domenii: 

 răspunsul la pandemia de COVID-19: 

1. La 19 martie, Comisia a instituit rezerva rescEU de materiale medicale. 

2. Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, demarată în martie 2020, a fost 

una dintre primele măsuri lansate de Uniunea Europeană pentru a sprijini financiar 

statele membre în răspunsul lor la criză. Începând din aprilie, Inițiativa pentru 

UE ÎN 2020  

Raport general privind activitățile Uniunii Europene  

http://www.danielbuda.ro/ro/compatibilitatea-intre-acordul-de-liber-schimb-actual-ue-mercosur-si-propunerea-comisiei-privind-un-pact-ecologic-european-dezbatere-pe-o-tema-de-actualitate/
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/en/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016E249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_476
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
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investiții ca reacție la coronavirus Plus a simplificat și a înlesnit utilizarea rapidă a 

fondurilor structurale și de investiții europene existente.  

3. Comisia a lansat, în aprilie, Instrumentul european de sprijin temporar pentru 

atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), pentru a contribui 

la păstrarea locurilor de muncă. 

4. La 17 iunie, Comisia a prezentat o Strategie europeană privind vaccinurile pentru a 

accelera dezvoltarea, fabricarea și livrarea de vaccinuri anti-COVID-19. 

5. La 4 mai 2020, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a lansat Răspunsul 

mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19. 

6. La 27 mai, Comisia a propus Planul de redresare pentru Europa, un pachet de 

finanțare din partea Uniunii Europene în sprijinul redresării Europei post-pandemie.  

7. În luna martie, Comisia a emis orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor 

pentru a proteja sănătatea și pentru a asigura disponibilitatea mărfurilor și 

serviciilor esențiale. 

8. Uniunea Europeană a mobilizat 38,5 miliarde de euro în scopul combaterii COVID-

19 la scară mondială. Răspunsul ei a urmat o abordare în echipă, Echipa Europa, 

care a însemnat conjugarea resurselor din partea Uniunii, a statelor sale membre și 

a instituțiilor financiare. 

 

 de vedere climatic și pregătite pentru era digitală: 

1. Comisia a propus în martie 2020 Actul legislativ european al climei. 

2. În decembrie, liderii Uniunii Europene au aprobat un obiectiv mai ambițios de 

reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 

comparativ cu nivelurile din 1990. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2020%3A442%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&from=RO
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2195
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
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3. În luna ianuarie, Comisia a anunțat Planul de investiții al Pactului ecologic european. 

4. Comisia a publicat în luna iulie o Strategie pentru integrarea sistemului energetic. 

5. În luna octombrie a fost lansată Strategia pentru un Val de renovări ale clădirilor. 

6. Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore, publicată în noiembrie, 

evaluează potențialul sectorului și propune modalități de sprijinire a dezvoltării pe 

termen lung a acestuia. 

7. Strategia „De la fermă la consumator” propusă în luna mai are scopul de a spori 

viabilitatea și reziliența sistemelor alimentare din Uniune până în 2030. 

8. Strategia privind biodiversitatea propusă în luna mai abordează factorii-cheie ai 

declinului biodiversității. 

9. Comisia a prezentat în octombrie Strategia pentru promovarea sustenabilității în 

domeniul substanțelor chimice. 

10. Strategia Comisiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, publicată în luna 

decembrie, stabilește o cale de urmat pentru construirea unui sistem de transport 

ecologic, digital și durabil. 

11. În 2020, Comisia a lansat Strategia digitală europeană – Conturarea viitorului digital 

al Europei. Strategia privind datele și Cartea albă privind 

12. inteligența artificială sunt primii piloni ai noii Strategii digitale europene. 

 

 protejarea persoanelor și a libertăților: 

1. Comisia a adoptat Strategia farmaceutică pentru Europa la 25 noiembrie, pentru a 

asigura accesul pacienților la medicamente inovatoare și accesibile. 

2. Planul de acțiune pentru democrația europeană, adoptat în luna decembrie va 

consolida democrația în întreaga UE. 

3. În luna septembrie, a fost prezentat primul raport anual privind statul de drept. 

4. Comisia a prezentat comunicarea referitoare la Conferința privind viitorul Europei 

în ianuarie. 

5. În luna septembrie, Comisia a propus un nou Pact privind migrația și azilul. 

6. În luna iulie, Comisia a adoptat o nouă Strategie a UE privind o uniune a securității 

pentru 2020-2025. 

7. În luna decembrie, Comisia a propus o nouă Agendă privind combaterea 

terorismului pentru a spori reziliența Uniunii în ceea ce privește terorismul. 

8. Planul de acțiune privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului își 

propune să acopere lacunele din normele UE privind combaterea acestor 

amenințări. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:299:FIN
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN&qid=1607079662423
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
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 întărirea economiei; 

1. În luna martie, Comisia a publicat o nouă Strategie industrială pentru Europa și mai 

multe propuneri referitoare la obiectivele strategiei: un Plan de acțiune pentru 

economia circulară; un Plan de acțiune privind materiile prime critice; o Strategie a 

UE privind hidrogenul, pentru a sprijini tranziția curată și digitală a industrie. 

Strategia pentru IMM-uri însoțește pachetul privind strategia industrială. 

2. Comunicarea din octombrie privind noul Spațiu european de cercetare, prezintă 

modul în care domeniile cercetării și inovării pot sprijini redresarea Uniunii și 

tranzițiile ecologică și digitală.  

3. În luna septembrie, Comisia a anunțat un nou Plan de acțiune pentru realizarea 

obiectivelor unei uniuni a piețelor de capital. 

4. în luna septembrie, Comisia a adoptat un nou Plan de acțiune privind uniunea 

vamală. 

 

 construirea unei Europe echitabile și sociale; 

1. Agenda pentru competențe în Europa, prezentată la 1 iulie2020, este un plan pe cinci 

ani creat pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile să dezvolte competențe mai 

numeroase și mai valoroase și să le utilizeze. 

2. Comisia a prezentat în luna septembrie o comunicare referitoare la crearea Spațiului 

european al educației până în 2025. 

3. Comisia a adoptat în septembrie un nou Plan de acțiune pentru educația digitală. 

4. În luna martie, Comisia a prezentat o strategie privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați în Europa, cu scopul de a elimina disparitățile de 

tratament privind ocuparea forței de muncă, remunerarea, îngrijirea și pensiile. 

5. În septembrie, Comisia a prezentat Planul de acțiune al Uniunii Europene de 

combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025. 

6. În octombrie, Comisia a prezentat un cadru strategic consolidat al UE pentru 

egalitatea, incluziunea și participarea romilor. 

7. Prima strategie a Comisiei privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, a fost 

prezentată în noiembrie. 

 

 promovarea intereselor și a valorilor europene în lume; 

1. În martie, Comisia și Înaltul Reprezentant, Josep Borrell, au publicat o comunicare 

comună intitulată „Către o strategie cuprinzătoare cu Africa”, al cărei scop este să 

aducă parteneriatul dintre cele două continente la un nivel superior.  

2. În luna februarie, Comisia a prezentat propunerile de consolidare a procesului de 

aderare la UE pentru a-l face mai credibil, mai previzibil și mai dinamic. În martie, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1296
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_ro.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_181
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Consiliul UE a adoptat decizia de a deschide negocierile de aderare cu Albania și cu 

Macedonia de Nord.  

3. Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant, Josep Borrell, privind 

politica Parteneriatului estic, publicată în luna martie, evidențiază modalitățile de 

consolidare a rezilienței pentru a răspunde dificultăților comune, pentru a promova 

dezvoltarea durabilă și pentru a obține rezultate în folosul cetățenilor. 

4. Consiliul a aprobat în noiembrie un nou Plan de acțiune al UE privind drepturile omului 

și  democrația pentru perioada 2020-2024. 

5. La 28 aprilie, Uniunea Europeană și Mexic au încheiat negocierile privind un nou acord 

comercial.  

6. La 1 august a intrat în vigoare acordul Uniunii cu Vietnamul. 

 

 nouă relație cu Regatul Unit: 

1. Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, în urma ratificării 

Acordului de retragere de către Uniunea Europeană și Regatul Unit. 

2. La 18 martie, Comisia a publicat un proiect de acord juridic pentru un viitor parteneriat 

UE - Regatul Unit ambițios, modern și cuprinzător. 

3. La 24 decembrie, negociatorii Uniunii și ai Regatului Unit au ajuns la un acord cu privire 

la textul unui nou acord comercial și de cooperare care să reglementeze relațiile lor.  

4. La 29 decembrie, Consiliul a adoptat decizia privind semnarea Acordului comercial și 

de cooperare UE - Regatul Unit și aplicarea sa provizorie de la 1 ianuarie 2021, în 

așteptarea aprobării Parlamentului European și a încheierii acordului printr-o decizie 

a Consiliului. 

5. La 30 decembrie 2020, acordul a fost semnat de cele două părți. 

 

 evoluții instituționale și bugetare: 

1. În prima jumătate a anului 2020, Parlamentul European și Consiliul UE s-au concentrat 

asupra deciziilor legate de pandemie, adoptate în principal prin reuniuni la distanță. 

2. La sfârșitul anului 2020, Parlamentul European și Consiliul ulterior au adoptat bugetul 

pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027 și instrumentul Next Generation 

EU. 

3. În cadrul Consiliului UE, președinția a fost transmisă Croației și apoi Germaniei. 

4. Anul 2020 a fost un an al reînnoirii pentru Comitetul Economic și Social European și 

pentru Comitetul European al Regiunilor. Fiecare dintre cele două instituții și-a redus 

numărul de membri de la 350 la 329, în urma Brexitului, iar aproximativ 40 % dintre 

membrii lor au fost reînnoiți.  

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2534
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5525-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_ro
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) a 

Parlamentului European a organizat o reuniunea interparlamentară virtuală cu tema 

„Emanciparea și potențialul de lider al femeilor în perioada pandemiei de COVID -

19”. 

Pandemia de COVID-19 a accentuat necesitatea unei egalități de gen și a 

emancipării economice a femeilor pentru a susține societăți durabile, pentru a 

stimula normele de ocupare a forței de muncă, de securitate socială și pentru a 

schimba percepția asupra valorii muncii (inclusiv a muncii neremunerate).  

În cadrul dezbaterilor a fost confirmată nevoia reprezentării egale a femeilor 

și bărbaților în ocuparea locurilor de muncă de conducere și în procesul de luare a 

deciziilor în momentul adoptării și eliminării măsurilor pentru gestionarea situațiilor 

REUNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ COMUNĂ CU OCAZIA 

ZILEI INTERNAȚIONALE A FEMEII 2021 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/54055a63-3e38-477d-af04-3d9f96dd31d5/Programme_.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd


43 
 
 

de criză, precum și în toate etapele de proiectare, adoptare și punere în aplicare a 

planurilor naționale de redresare. 

 Reuniunea a reprezentat un forum pentru schimburi de experiență și bune 

practici în domeniul promovării emancipării femeilor în timpul crizelor. În același 

timp, a permis obținerea de informații cu privire la evoluțiile recente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decese cauzate de COVID-19 în UE 
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Date de contact: 
Str. Izvor nr. 2-4, 
Sect.5, București 

    Tel: 021 414 21 51 
   Fax: 021 414 2086 

 
    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 

2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția portugheză 
Site-ul oficial al Uniunii 

Europene 
Parlamentul European 

Comisia Europeană 
Consiliul Uniunii Europene 

Comitetul European al 
Regiunilor 

 
 

Selecția și materialele prezentate în această 

publicație aparțin autorilor și nu reprezintă punctul 

de vedere al Camerei Deputaților 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags
https://www.2021portugal.eu/en/
https://www.2021portugal.eu/en/
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://ec.europa.eu/commission/index_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
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