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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.” 
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Unele dintre restricțiile adoptate de statele membre pentru a limita 

răspândirea coronavirusului sindromului respirator acut sever 2 („SARS-CoV-2”) și a 

bolii cauzate de acesta („COVID-19”) au afectat dreptul cetățenilor statelor 

membre la liberă circulație în interiorul UE. Aceste măsuri au constat în restricții la 

intrarea pe teritoriul unui stat membru al UE sau obligația de a sta în carantină sau 

în autoizolare ori de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-

CoV-2 înainte și/sau după sosire. 

În declarația pe care au adoptat-o în urma videoconferințelor informale din 

25 și 26 februarie 2021 membrii Consiliului European au solicitat continuarea 

lucrărilor în ceea ce privește o abordare comună a adeverințelor de vaccinare.1 

                                                           
1
 A se vedea și p. 9, mai jos. 

2
 Dacă un stat membru continuă să solicite carantinarea sau testarea persoanelor care dețin o adeverință 

electronică verde, trebuie să notifice această decizie Comisiei și tuturor celorlalte state membre și să o justifice. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

JUSTIȚIE 

Adeverința electronică verde - propunerea legislativă pentru un 
cadru comun 

https://www.consilium.europa.eu/media/48646/2526-02-21-euco-statement-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/02/25-26/
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În acest context, Comisia Europeană a propus instituirea unui cadru la nivelul 

UE pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor de vaccinare pe 

teritoriul UE, ca parte a unei „adeverințe electronice verzi”. Totodată, acest cadru 

va acoperi și alte adeverințe eliberate în timpul pandemiei de COVID-19: 

documente care certifică un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu 

virusul SARS-CoV-2 (adeverința de testare), precum și documente care atestă 

faptul că persoana în cauză s-a vindecat după ce a fost infectată cu virusul SARS-

CoV-2 (adeverința de vindecare).  Astfel, persoanele care nu sunt vaccinate sau 

care nu au avut încă posibilitatea de a fi vaccinate pot să beneficieze, de 

asemenea, de acest cadru interoperabil, ceea ce va facilita libera circulație2. 

Adeverința electronică verde va conține informațiile esențiale necesare, cum 

ar fi numele, data nașterii, statul membru emitent și un identificator unic al 

adeverinței. În plus: 

• pentru adeverința de vaccinare: tipul vaccinului3 și producătorul, 

numărul de doze, data vaccinării; 

CUM VA FUNCȚIONA ADEVERINȚA VERDE DIGITALĂ? 

                                                           
2
 Dacă un stat membru continuă să solicite carantinarea sau testarea persoanelor care dețin o adeverință 

electronică verde, trebuie să notifice această decizie Comisiei și tuturor celorlalte state membre și să o justifice. 
3
 Vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață la nivelul UE. Statele membre au opțiunea de a 

accepta adeverințele de vaccinare emise în cazul altor vaccinuri. 

Adeverința  verde digitală 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A130%3AFIN&qid=1616090469498
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_ro
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• pentru adeverința de testare: tipul de test4, data și ora la care a fost 

efectuat, centrul de testare și rezultatul; 

• pentru adeverința de vindecare: data rezultatului pozitiv al testului, 

emitentul adeverinței, data emiterii, data de valabilitate5. 

ADEVERINȚA VERDE DIGITALĂ ÎN PRACTICĂ 

 

Adeverințele vor conține numai datele cu caracter personal necesare. Având 

în vedere faptul că datele cu caracter personal includ date medicale sensibile, se va 

asigura un nivel ridicat de protecție a datelor și respectarea principiilor de 

reducere la minimum a datelor. În scopul efectuării verificărilor necesare, se va 

controla numai valabilitatea și autenticitatea adeverinței, verificându-se cine a 

emis-o și a semnat-o. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în statul 

membru care a emis adeverința electronică verde. 

                                                           
4
 Din motive de fiabilitate, numai rezultatele testelor de amplificare a acidului nucleic (inclusiv ale testelor RT-PCR) și 

ale testelor antigenice rapide – incluse în lista stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului – vor fi 
incluse într-o adeverință de testare eliberată în temeiul regulamentului propus. 
5
 Regulamentul stabilește la 180 de zile perioada maximă de valabilitate a adeverinței de vindecare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2021%3A024%3AFULL
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Comisia Europeană urmează a dispune de competența de a adopta acte 

delegate și acte de punere în aplicare. 

Viitorul regulament ar urma să intre în vigoare de urgență, în a treia zi de la 

data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În plus, sistemul instituit de 

regulament este preconizat a avea caracter temporar, urmând a fi suspendat prin 

intermediul unui act delegat atunci când Organizația Mondială a Sănătății va 

declara încheierea pandemiei de COVID-19.  

Didier Reynders, responsabilul european pentru justiție, a declarat: „ (…) Prin 

instituirea adeverințelor electronice verzi, adoptăm o abordare europeană pentru a 

ne asigura că cetățenii UE și membrii de familie ai acestora pot călători în condiții 

de siguranță și cu un minim de restricții în această vară. Deținerea unei adeverințe 

electronice verzi nu va constitui o condiție prealabilă pentru libera circulație, iar 

persoanele care nu dețin o astfel de adeverință nu vor face nicidecum obiectul unor 

discriminări. O abordare comună la nivelul UE ne va ajuta nu numai să restabilim 

treptat libera circulație în interiorul UE și să evităm fragmentarea, ci va fi și o șansă 

de a exercita o influență asupra standardelor mondiale și de a da un exemplu, 

întemeindu-ne pe valorile noastre europene, cum ar fi protecția datelor.” 
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Propunerea face parte dintr-un pachet de măsuri ale UE menite să 

contracareze efectele pandemiei de COVID-19. Pachetul este completat de: 

 Propunerea de regulament6 privind adeverințele electronice verzi pentru 

resortisanții țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își 

au reședința legală în statele membre, al cărei obiectiv este de a asigura 

faptul că normele privind adeverințele verzi digitale se aplică acelor 

persoane care nu dețin cetățenia statelor membre ale UE, dar care se află în 

mod legal pe teritoriul unui stat membru și care au dreptul de a călători în 

alte state în conformitate cu dreptul UE; 

 Comunicarea7 privind o cale comună către o redeschidere în condiții de 

siguranță și durabilă; 

 Recomandarea8 Comisiei Europene privind o abordare comună pentru 

instituirea unei supravegheri sistematice a virusului SARS-CoV-2 și a 

variantelor acestuia în apele uzate din UE. 

 

Poziții referitoare la  propunerea de regulament privind adeverințele 

electronice verzi 

 

În urma videoconferințelor informale din 25 și 26 februarie 2021 a 

Consiliului European, Cancelarul federal al Germaniei, dna Angela Merkel, a 

declarat: „ (…) Suntem cu toții de acord că avem nevoie de o adeverință digitală. 

Este de așteptat ca, în următoarele trei luni, statele membre ale UE să elaboreze 

aceste adeverințe digitale, iar Comisia Europeană să creeze condițiile tehnice 

necesare. Aceste adeverințe de vaccinare vor fi interoperabile prin intermediul unui 

portal european. (…) În plus, adeverința digitală nu poate fi singura modalitate de a  

călători în UE. Testele pot fi folosite, de asemenea.” 

 

                                                           
6
 A se vedea COM(2021) 140. 

7
 A se vedea COM(2021) 129; comunicarea este prezentată la p. 11, mai jos. 

8
 A se vedea C(2021) 1925. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2021/EN/OJ-2021-2371-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A140%3AFIN&qid=1616090469498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A129%3AFIN&qid=1616090469498
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/02/25-26/
https://bruessel-eu.diplo.de/eu-en/aktuelles/-/2444806
https://bruessel-eu.diplo.de/eu-en/aktuelles/-/2444806
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În același context, Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat: „(…) 

Aceste adeverințe trebuie să vină în completarea mecanismelor utilizate de statele 

membre. Acestea vor permite reluarea circulației între statele membre, pe măsură 

ce campaniile de vaccinare avansează în Uniunea Europeană. Dezvoltarea unui 

astfel de instrument oferă speranța unei reveniri la o viață normală. Dar și aici 

trebuie găsit un echilibru. Trebuie să evităm ca fiecare țară să-și dezvolte propriul 

sistem și, prin urmare, să depunem eforturi pentru o certificare medicală comună. 

În același timp, nu toată populația a avut acces la vaccinul administrat împotriva 

coronavirusului și un astfel de document nu poate oferi drepturi specifice 

persoanelor vaccinate. Prin urmare, există aspecte sanitare importante, dar și de 

ordin etic și juridic, la care trebuie să lucrăm în lunile următoare.  

 

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) din Parlamentul 

European a salutat propunerea Comisiei Europene pentru punerea în aplicare a 

„adeverinței verde digitale de vaccinare”, menită să faciliteze călătoriile în Europa. 

„Cu toții ne dorim reluarea libertății de mișcare în Europa. Putem face posibil acest 

lucru prin instituirea unei adeverințe de vaccinare”, a declarat președintele 

grupului parlamentar al Partidului Popular European, dl Manfred Weber. 

„Parlamentul European ar trebui să adopte de urgență această propunere pentru a 

fi pregătiți pentru vară. Ne așteptăm să primim un mesaj puternic de susținere a 

propunerii din partea Consiliului European săptămâna viitoare”, au completat dl 

Manfred Weber și dl Jeroen Lenaers, purtătorul de cuvânt al grupului responsabil 

pentru libertăți civile. 

 

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul 

European a salutat propunerea Comisiei Europene de a introduce adeverințe verzi 

digitale ca dovadă a vaccinării, după efectuarea unui test negativ recent sau după 

vindecarea infecției cu Covid-19. „ (…) A permite cetățenilor să călătorească din 

nou într-un mod sigur este esențial pentru salvarea sectorului turistic al UE, în care 

lucrează 25 de milioane de lucrători. În acest sens, trebuie să ne asigurăm că 

adeverințele vor garanta libertatea de circulație, protecția sănătății publice și 

securitatea datelor cu caracter personal. În calitate de sociali și democrați, vom 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/02/25/conseil-europeen-extraordinaire-des-25-et-26-fevrier-2021
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/eu-vaccination-certificate-for-safe-travel
https://www.facebook.com/socialistsanddemocrats/photos/a.131284393615639/3844416768969031/?type=3
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lupta pentru ca adeverința verde digitală să funcționeze, pentru a le permite 

europenilor să călătorească din nou în siguranță”.  

 

Grupul parlamentar Renew Europe din Parlamentul European a salutat 

propunerea Comisiei Europene privind o „adeverință digitală verde” și consideră că 

prin instituirea acesteia cetățenii europenii vor putea circula, lucra, călători și locui 

liber în întreaga Europă, cât mai curând posibil. „(…) O abordare europeană 

coordonată a circulației în cadrul Uniunii este vitală pentru a oferi siguranță 

întreprinderilor și cetățenilor și pentru a evita haosul celor 27 de abordări 

naționale. O adeverință digitală oferă Uniunii Europene posibilitatea unei 

redeschideri mai sigure.”, a declarat dl Dacian Cioloș, președintele grupului 

parlamentar Renew Europe. 

 

Dl Philippe Lamberts, președintele Grupul Verzilor/Alianța Liberă 

Europeană din Parlamentul European, a declarat: „(…) Înțelegem pe deplin și 

împărtășim dorința societăților noastre de a reveni la o viață socială vibrantă, în 

special înainte de începerea verii. Din această perspectivă, un instrument comun 

care arată situația unei persoane în ceea ce privește vaccinarea, testarea sau 

recuperarea după o contaminare cu virusul Sars-COV-2 se poate dovedi util. Acesta 

nu ar trebui creeze discriminări în ceea ce privește libera circulație între persoanele 

vaccinate și cele care nu au fost încă vaccinate, care nu pot fi vaccinate sau decid 

să nu fie vaccinate.(…) Prin urmare, vaccinarea trebuie văzută pe picior de egalitate 

cu un test curent negativ sau cu prezența anticorpilor.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://reneweuropegroup.eu/en/news/1845-digital-green-certificate-must-be-based-on-european-values-and-accessible-to-all-citizens/
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/vaccination-certificate-must-not-lead-to-discrimination/
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Comunicarea9 „O cale comună către redeschiderea în siguranță a Europei” 

invită statele membre să adopte o abordare coordonată în ceea ce privește 

redeschiderea în condiții de siguranță și stabilește măsurile și instrumentele 

necesare pentru atingerea acestui obiectiv comun. Fiecare pas în direcția 

redeschiderii va fi mai eficient și mai convingător dacă va fi luat ca parte a unei 

abordări la nivelul UE a redeschiderii sigure și durabile, cu obiectivul de ridicare a 

restricțiilor pe baza unor măsuri  ce vor asigura și menține o reprimare eficientă a 

virusului. 

Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru promovarea 

modului de viață european, dl Margaritis Schinas, a declarat: „ (…) Calea comună 

de urmat necesită o abordare sigură și viabilă în beneficiul tuturor europenilor. 

Ridicând restricțiile, trebuie să învățăm din lecțiile anului 2020 și să evităm ciclurile 

dăunătoare și costisitoare de deschidere și închidere. Comunicarea include un 

pachet echilibrat de măsuri existente și noi. Așteptăm cu interes aprobarea statelor 

membre în cadrul viitorului Consiliu European. În fiecare zi ne apropiem de 

îndeplinirea obiectivelor noastre în materie de vaccinare și de revenire la modul 

nostru de viață european.” 

Principalele instrumente promovate în comunicare sunt: 

 utilizarea adeverințelor electronice verzi; 

 promovarea unui cadru european pentru măsurile de răspuns la 

pandemia de COVID-19; 

 prezentarea unor orientări pentru susținerea strategiilor de testare 

suplimentară și de depistare a persoanelor de legătură; 

 realizarea de investiții în mijloace terapeutice; 

 sprijinirea sectoarelor turismului și culturii pentru a se pregăti pentru 

redeschiderea lor în condiții de siguranță; 

 utilizarea mecanismului UE de partajare a vaccinurilor. 

                                                           
9
 A se vedea COM(2021) 129. 

PROMOVAREA MODULUI DE VIAȚĂ EUROPEAN 

Comunicarea „O cale comună către redeschiderea în siguranță a 
Europei” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A129%3AFIN&qid=1616090469498
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Următoarele luni ale pandemiei COVID-19 vor necesita măsuri decisive 

pentru a asigura redeschiderea durabilă și sigură a societăților și economiilor 

europene. Sunt necesare acțiuni coordonate la toate nivelurile, pentru a se asigura 

că măsurile sunt cât mai eficiente posibil în reducerea incidenței virusului, 

sprijinirea cetățenilor și a întreprinderilor și pentru a permite societăților să revină 

la normal. Comisia invită toate instituțiile UE și statele membre să continue efortul 

comun. 

Consiliul European este chemat să: 

 solicite o abordare ce vizează redeschiderea în condiții de siguranță, 

pe baza unui cadru științific solid; 

 sprijine eforturile de stopare a pandemiei la nivel global, pe baza 

abordării promovată de instrumentul „Echipa Europa”. 

Parlamentul European și Consiliul sunt chemate să: 

 accelereze procedurile privind propunerile de adeverința verde 

digitală; 

 accelereze procedurile privind propunerile legislative în domeniul 

sănătății înainte de sfârșitul anului.  

Comisia Europeană se angajează să: 

 sprijine accelerarea producției de vaccinuri și a îndeplinirii în timp util 

a angajamentelor contractuale de către producători; 

 dezvolte, în continuare, soluții tehnice la nivel european pentru a 

spori interoperabilitatea sistemelor naționale, în vederea facilitării 

călătoriilor, a schimbului de date și a identificării și supravegherii 

epidemiologice a persoanelor de legătură; 

 prezinte o strategie europeană privind mijloacele terapeutice; 

 prezinte, în iunie 2021, un raport privind învățămintele desprinse de 

pe urma pandemiei și calea către un viitor mai durabil. 

Statele membre sunt chemate să: 

 accelereze programele de vaccinare în conformitate cu creșterea 

ofertei; 
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 asigure faptul că restricțiile temporare de combatere a pandemiei de 

COVID-19 sunt proporționale și nediscriminatorii; 

 accelereze măsurile tehnice de punere în aplicare a adeverinței verde 

digitale; 

 desemneze puncte de contact care să colaboreze în domeniul 

supravegherii apelor reziduale și să raporteze cu privire la eforturile 

depuse10; 

 pună în aplicare rapidă toate recomandărilor și dezvoltarea 

infrastructurii necesare pentru utilizarea instrumentelor disponibile 

pentru a lupta împotriva pandemiei. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Pentru această problematică, a se vedea mai jos. 
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Recomandarea11 Comisiei Europene privind o abordare comună pentru 

instituirea unei supravegheri sistematice a virusului SARS-CoV-2 și a variantelor 

acestuia în apele uzate din UE  solicită statelor membre să instituie o monitorizare 

a apelor reziduale pentru a depista virusul care cauzează COVID-19 și variantele 

sale și să comunice datele autorităților sanitare competente pentru a detecta 

timpuriu virusul și a identifica cazurile grupate. Recomandarea promovează 

utilizarea unor metode comune de eșantionare, testare și analizare a datelor, este 

sprijinită de o platformă europeană de schimb de date și prevede un sprijin 

financiar corespunzător. Supravegherea apelor reziduale poate fi utilizată în 

scopuri preventive sau de avertizare timpurie, deoarece detectarea virusului în 

apele reziduale este un semn al posibilei reapariții a virusului. În mod similar, 

absența virusului în apele reziduale ar putea indica faptul că o anumită zonă poate 

fi considerată cu risc mai scăzut și că măsurile instituite pentru limitarea 

transmiterii virusului au funcționat. Prin urmare, este esențial ca statele membre 

să pună în aplicare sisteme eficiente de supraveghere a apelor reziduale, 

asigurându-se că datele relevante sunt furnizate prompt autorităților sanitare 

competente. 

 

 

 

 

 

Dna Věra Jourová, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru 

valori și transparență, a participat, miercuri 17 martie 2021, la o videoconferință cu 

reprezentanți ai Parlamentului din România pe tema Raportului din anul 2020 

privind statul de drept, în perspectiva adoptării raportului pentru anul 2021. 

                                                           
11

 A se vedea C(2021) 1925. 

VALORI ȘI TRANSPARENȚĂ 

 Participarea dnei Jourova la o videoconferință cu reprezentanți ai 
Parlamentului României 
 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DAvMW7yvKJ4&t=1207s
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580
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În deschidere dna Jourova a declarat: „(…) Respectarea statului de drept, 

democrația și respectarea drepturilor fundamentale reprezintă elemente-cheie în 

cadrul Uniunii Europene. (…) Respectarea statului de drept nu poate fi considerată 

ca fiind sigură, nici chiar în interiorul în UE. În ultima perioadă au existat îngrijorări 

cu privire la respectarea statului de drept în anumite state membre. Deficiențele  

dintr-un anumit stat membru afectează alte state membre și UE în ansamblu. De 

aceea trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a apăra statul de drept. Comisia 

Europeană a instituit un mecanism european privind statul de drept care are drept 

obiectiv întărirea acestuia. Mecanismul este conceput ca un proces anual de 

monitorizare și raportare a situației din toate cele 27 de state membre. Totodată, 

acesta își propune să prevină apariția sau acutizarea unor probleme în ceea ce 

privește respectarea statului de drept, prin încurajarea statelor membre să le 

abordeze cât mai rapid. Are, prin urmare, un rol preventiv. (…) Mecanismul 

european privind statul de drept reprezintă mai mult decât adoptarea unui raport 

anual. Se dorește a fi un dialog aprofundat privind statul de drept la nivel european 

și la nivelul statelor membre, prin dezbateri deschise, schimburi de bune practici, o 

implicare activă a statelor membre, a instituțiilor responsabile cu asigurarea 

respectării statului de drept. Parlamentele naționale reprezintă un element-cheie 

pentru asigurarea reușitei acestei abordări. (…) Acestea reprezintă pilonul principal 

în procesul de legiferare, dar și în inițierea dezbaterilor privind statul de drept.” 
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Ulterior dna Jourova a prezentat concluziile privind situația statului de drept 

în România cuprinse în raportul privind statul de drept12. 

În ceea ce privește mecanismul de cooperare şi verificare („MCV”) dna 

Jurova a declarat: „(…) De la aderare la UE, România a făcut progrese în cadrul 

acestui mecanism. Am remarcat cum realizările pot fi slăbite şi după atâţia ani este 

momentul să ne conjugăm eforturile pentru ca România să îndeplinească toţi 

parametri de evaluare. Îmi doresc ca în viitor România să aplice doar mecanismul 

european privind statului de drept, dar pentru acest lucru este nevoie ca toate 

recomandările din MCV să fie puse în aplicare.” 

 

 

                                                           
12

 A se vedea Sinteza activităților europene, nr 29/2020, din perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0322&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2992.pdf
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16 martie 2021 
Consiliul de asociere UE - Georgia 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a prezidat a șasea reuniune a consiliului de asociere 

UE-Georgia, în cadrul căreia au fost evaluate relațiile dintre cele două, de la ultimul 

consiliu de asociere din martie 2019. 

Delegația Georgiei a fost condusă de dl Irakli Garibashvili, prim-ministrul 

Georgiei, iar Comisia Europeană a fost reprezentată și de dl Olivér Várhelyi, 

comisar responsabil pentru vecinătate europeană și extindere. 

De asemenea, Înaltul Reprezentant a declarat că UE și-a reiterat sprijinul 

ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul 

frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și și-a exprimat angajamentul 

ferm pentru soluționarea pașnică a conflictelor în Georgia, utilizând toate 

instrumentele de care dispune. 

Discuțiile au vizat subiecte precum relațiile UE-Georgia, aspecte legate de 

dialogul politic și reformă, asocierea politică, justiție și libertate și securitate. De 

asemenea, participanții au discutat despre cooperarea economică și sectorială, 

precum și aspecte legate de comerț, dar și despre politica externă și de securitate 

și soluționarea pașnică a conflictelor. 

Cu această ocazie, părțile au salutat progresele înregistrate de Georgia în 

punerea în aplicare a Acordului de asociere, inclusiv a Acordului său de liber 

schimb aprofundat și cuprinzător. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/03/16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Georgia+Association+Council
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/georgia/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014A0830(02)-20180601
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17 martie 2021 
Reuniune cu dl Dritan Abazović, viceprim-ministrul Muntenegrului 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, s-a întâlnit cu dl Dritan Abazović, viceprim-ministrul 

Muntenegrului, la Bruxelles, ocazie cu care a reafirmat sprijinul UE pentru procesul 

de aderare al Muntenegrului la UE și a încurajat țara să își îndeplinească în 

continuare agenda de reformă a UE, în special în domeniul statului de drept, în 

beneficiul cetățenilor săi. 

Cu această ocazie, dl Josep Borrell a apreciat eforturile depuse de către 

Muntenegru de a se alinia complet la pozițiile politicii externe și de securitate ale 

UE și, totodată, a mulțumit acestui stat pentru contribuțiile sale la misiunile și 

operațiunile politicii comune de securitate și apărare ale UE.   

De asemenea, Înaltul Reprezentant a declarat faptul că UE va acorda în 

continuare sprijinul său Muntenegrului în lupta contra coronavirusului, subliniind 

că a fost acordat un sprijin suplimentar de către Comisia Europeană, în valoare de 

200 000 euro, pentru a contribui la eforturile Muntenegrului de a proteja 

sănătatea publică. 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95204/montenegro-high-representativevice-president-josep-borrell-met-deputy-prime-minister-dritan_en
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15 martie 2021  

EFICIENȚA VACCINURILOR ÎMPOTRIVA VIRUȘILOR  
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  
(ENVI) 

Parlamentarii europeni au dezbătut cu experți în domeniu eficiența 

vaccinurilor împotriva mutațiilor13 virusului COVID-19. Reuniunea a fost ultima 

                                                           
13

 Toți virușii - inclusiv SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19 - evoluează în timp și dezvoltă mai multe tulpini. 
Aceste modificări se numesc „mutații”. Un virus cu una sau mai multe mutații noi este denumit „o variantă” a 
virusului original. Cea mai recentă evaluare a riscurilor făcută de ECDC afirmă că „variantele” sunt mai ușor de 
transmis și mai severe, iar în acest caz vaccinurile autorizate existente pot fi doar parțial eficiente sau semnificativ 
mai puțin eficiente împotriva unei variante, făcând în prezent în UE o zonă de răspândire cu un grad „ridicat până la 
foarte mare”.  
 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

15  - 21 

martie 2021 
DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210315-1330-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-variants-vaccine-fourteenth-update-february-2021
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dintr-o serie de audieri și evenimente prin intermediul cărora actorii-cheie14 

implicați în gestionarea crizei COVID-19 au informat deputații europeni cu privire la 

evoluțiile din acest sector –  eficiența variantelor de vaccin împotriva tulpinilor 

COVID-19 existente, problemele globale și necesitatea unui răspuns global 

coordonat în abordarea tulpinilor multiple ale virusului. 

În intervenția sa, directorul general adjunct pentru sănătate al Comisiei 

Europene, dl Pierre Delsaux, a prezentat comunicarea privind Incubatorul HERA, 

care va monitoriza variantele virusului, schimbul de date, cooperarea și 

coordonarea cercetătorilor și a industriei producătoare, a autorităților publice și de 

reglementare, cu scopul dezvoltării rapide a vaccinurilor, inclusiv aprobarea și 

producerea vaccinurilor în cantități suficiente pentru noile tulpini15.  

Dr. Bruno Ciancio, șeful Secției de supraveghere din cadrul ECDC, a arătat că 

în momentul de față, în UE au fost identificate două tulpini, ce ridică îngrijorări. 

Ținând cont de informațiile disponibile, ECDC a estimat că măsurile în vigoare și 

strategia de vaccinare UE vor fi eficiente în 

continuare, dar a subliniat că și monitorizarea, 

la nivelul fiecărui stat membru, va fi foarte 

importantă. 

Dr. Marco Cavaleri, președintele 

Grupului operativ de urgență COVID-19 al 

EMA, a subliniat că agenția monitorizează 

studiile privind eficiența vaccinurilor în cazul 

noilor tulpini, că procesul de aprobare a 

vaccinurilor adaptate noilor tulpini va fi mai 

rapid, și că „(...) se va face ca o variație a 

dozelor din vaccinul care au obținut aprobarea 

inițială. Ceea ce va economisi timp și va face 

lucrurile mai simple și mai flexibile”. 

                                                           
14

 Este vorba despre reprezentanții Agenției Europene a medicamentului (EMA), ai Centrului European pentru 
prevenirea și controlul bolilor (ECDC) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Prezentările lor pot fi consultate 
aici. 
15

 Comisia Europeană a propus modificarea procedurii de reglementare în vigoare pentru a permite aprobarea mai 
rapidă a vaccinurilor împotriva COVID-19 adaptate noilor mutații.  

VARIANTE 

COVID-19: 

NUMĂRUL DE 

CAZURI ÎN UE + 

NORVEGIA+ 

ISLANDA + 

LIECHTENSTEIN 

Varianta 

britanică - 

24.000 de cazuri 

în 28 de țări; 

Varianta sud-

africană - 900 de 

cazuri în 18 țări; 

Varianta 

braziliană - 200 

cazuri în 9 țări. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_641
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_78_RO_ACTE_f.pdf
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202103/ENVI
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Dna Katherine 

O'Brien, directorul Diviziei 

vaccinuri și produse 

biologice al OMS, a 

subliniat importanța 

transmiterii unor mesaje 

de încredere către public, 

dar a evidențiat și 

pericolul dezinformărilor 

cu privire la eficiența 

vaccinurilor existente. De 

asemenea, aceasta a 

declarat că se impune necesitatea unui răspuns coordonat la nivel global, prin care 

să se asigure supravegherea și evaluarea noilor variante COVID-19, măsurarea 

efectelor potențiale asupra vaccinurilor, modificările compoziției vaccinurilor și 

alocarea și accesul la vaccinuri. 

În contextul în care rata de vaccinare în UE rămâne mai mică decât se 

estimase inițial și în contextul apariției și răspândirii rapide a noilor tulpini ale 

COVID-19, deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa datelor 

disponibile privind eficacitatea vaccinurilor administrate și au semnalat că unele 

state membre au o capacitate limitată sau chiar inexistentă de a analiza probele de 

virus, așa numita „secvențiere genomică”, ceea ce denotă că monitorizarea 

răspândirii virusului sau evaluarea impactului acestuia nu poate fi realizată optim. 

De asemenea, deputații europeni au adus în discuție procedura de autorizare a 

vaccinurilor actualizate, rolul adeverințelor de vaccinare, siguranța sau efectele 

secundare ale vaccinurilor . 
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STATUL DE DREPT ÎN POLONIA: SITUAȚIA JUDECĂTORILOR ȘI A PROCURORILOR 
COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (LIBE) 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a dezbătut situația 

din Polonia, în prezența dlui Didier Reynders, comisar european responsabil cu 

portofoliul pentru justiție, a reprezentanților președinției portugheze a Consiliului 

UE, și a dlui  Zbigniew Ziobro, ministrul polonez al justiției16. 

Unul dintre subiectele principale ale reuniunii a vizat independența 

sistemului judiciar, în ceea ce privește: 

  componența și funcționarea Tribunalului Constituțional, inclusiv 

legitimitatea hotărârilor sale; 

 pensionarea, numirea și regimurile disciplinare pentru judecătorii Curții 

Supreme; 

 componența și funcționarea noului Consiliu Național al Magistraturii;  

 regulile care reglementează organizarea instanțelor judecătorești de drept 

comun, numirea președinților și regimul de pensionare pentru judecători; 

 drepturile și independența judecătorilor, inclusiv noul regim disciplinar;  

 statutul procurorului general și organizarea serviciilor de urmărire penală. 

Procedurile art. 7 alin. (1) din TUE în ceea ce privește statul de drept în 

Polonia s-au aflat în dezbatere de la propunerea Comisiei Europene din 2017, 

susținută de Parlamentul European în 2018. 

În septembrie 2020, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care a 

prezentat noile preocupări legate de funcționarea procesului legislativ și electoral, 

independența sistemului judiciar și a drepturilor judecătorilor și protecția 

drepturilor fundamentale.  

Deputații europeni au reiterat că, în ansamblu, faptele și tendințele din 

Polonia reprezintă o amenințare sistemică și constituie un risc clar de încălcare 

gravă a valorilor stipulate în art. 2 din TUE. 

 

                                                           
16

 Dezbaterea poate fi urmărită aici. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210316-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
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16 martie 2021  

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ TREBUIE SĂ PROTEJEZE DIVERSITATEA ȘI SĂ PREVINĂ 
DISCRIMINAREA  
COMISIA PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE (CULT)  

 Membrii din Comisia CULT au adoptat un proiect de raport17, prin care au 

evidențiat că utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială („IA”) în educație, 

cultură și sectorul audiovizual ar putea avea un impact asupra drepturilor omului și 

valorilor fundamentale ale societății. Deputații europeni au solicitat ca toate 

tehnologiile IA să fie reglementate și instruite ca să garanteze nediscriminarea, 

egalitatea între femei și bărbați, pluralismul, diversitatea culturală și lingvistică.  

 

De asemenea, membrii CULT au cerut Comisiei Europene să stabilească un 

cadru etic pentru modul în care tehnologiile IA sunt utilizate în mass-media 

                                                           
17

 2020/2017(INI) - Inteligență artificială în educație, cultură și în sectorul audiovizual - fișă de procedură. A se 
consulta documentele și avizele adoptate în cadrul reuniunilor Comisiei CULT, din 15-16 martie 2021, cu privire la 
inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual.  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/03-15/1211077RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2017(INI)&l=en
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/ro/agenda/202103/CULT?meeting=CULT-2021-0315_1&session=03-15-17-45
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europene, pentru a asigura accesul la conținut divers din punct de vedere cultural 

și lingvistic, și un cadru care să combată utilizarea abuzivă a IA prin care se 

diseminează știri false și se dezinformează.  

În cadrul dezbaterii, s-a propus atât prevenirea utilizării părtinitoare a 

datelor, care reflectă inegalitatea sau discriminarea între femei și bărbați, atunci 

când se folosește IA, cât și dezvoltarea unor seturi de date incluzive și etice, cu 

ajutorul părților interesate și al societății civile, care să fie utilizate în timpul 

procesului de învățare profundă. 

Referindu-se la folosirea tehnologiei IA în evaluarea elevilor, parlamentarii 

europeni au considerat că profesorii trebuie să fie întotdeauna capabili să 

corecteze deciziile luate de IA și că aceștia nu ar trebui înlocuiți niciodată cu 

tehnologiile IA, mai ales când este vorba de educația timpurie. 

 

 „(...) Am luptat de zeci de ani pentru a ne stabili valorile 
incluziunii, nediscriminării, multilingvismului și diversității culturale, 
pe care cetățenii noștri le consideră o parte esențială a identității 
europene. Aceste valori trebuie  reflectate în lumea online, unde 
algoritmii și aplicațiile IA sunt utilizate din ce în ce mai mult. 
Dezvoltarea unor sisteme de date incluzive și de calitate pentru 
utilizare în învățarea profundă este vitală, la fel ca un cadru etic 

clar pentru a asigura accesul la conținut divers din punct de vedere cultural și 
lingvistic.” -  Sabine Verheyen, raportor 

Parlamentul European va vota asupra acestui proiect în aprilie a.c. 

Se așteaptă din partea Comisiei Europene o propunere de cadru legislativ 

pentru IA în aprilie 2021, în continuarea Cărții albe privind inteligența artificială. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_65_RO_ACTE_f.pdf
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ÎMBUNĂTĂȚIRI SUPLIMENTARE ÎN APLICAREA RGPD  
COMISIA PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (LIBE) 

Parlamentarii europeni  din Comisia LIBE au adoptat un proiect de rezoluție 

și amendamente referitoare la evaluarea la 2 ani de la aplicarea Regulamentul 

general privind protecția datelor (RGPD) 18. Membrii LIBE au concluzionat că acest 

mecanism s-a bucurat de un succes general, evidențiind că până acum nu s-a 

impus actualizarea sau revizuirea legislației. Cu toate acestea, deputații europeni 

au îndemnat Comisia Europeană și statele membre să promoveze crearea unor 

standarde internaționale, întemeiate pe valorile europene, în forurile 

internaționale, deoarece o poziție europeană dominantă în acest domeniu ar 

contribui la o mai bună apărare a drepturilor cetățenilor UE, la promovarea 

inovației digitale de încredere și la accelerarea creșterii economice.  

Totodată, membrii LIBE și-

au arătat îngrijorarea față de 

autoritățile de supraveghere din 

întreaga UE care nu au suficiente 

resurse umane, tehnice și 

financiare pentru a-și îndeplini 

sarcinile și a-și exercita 

prerogativele în mod eficient. 

Aceste autorități ar trebui să 

poată aborda rapid și temeinic un 

număr din ce în ce mai mare de 

cazuri complexe care consumă 

multe resurse, să coordoneze și 

să faciliteze cooperarea între 

autoritățile de protecție a datelor („APD”) din statele membre. Succesul acestui 

mecanism depinde de timpul și efortul pe care APD naționale îl pot dedica 

gestionării cazurilor individuale și de faptul că lipsa voinței politice și a resurselor 

are consecințe imediate pentru buna funcționare a mecanismului. 

În ceea ce privește facilitarea implementării pentru IMM-uri sau instituții de 

învățământ și de formare, deputații europeni și-au exprimat dorința ca acestea să 

                                                           
18

 A se vedea 2020/2717(RSP) - Raport de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor la doi ani de la aplicarea sa – fișă de procedură. 

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/ro/agenda/202103/LIBE?meeting=LIBE-2021-0315_1&session=03-15-17-45
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2021/03-15/1218403RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2717(RSP)&l=en
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primească mai mult sprijin, informații și instruire, puse la dispoziție, în comun, de 

către autoritățile naționale, Comisia Europeană și Comitetul European pentru 

Protecția Datelor (CEPD) pentru a ajuta la calitatea aplicării RGPD19. 

Referitor la libertatea de exprimare și informare, parlamentarii europeni și-

au arătat îngrijorarea față de abuzurile pe care le fac unele autorități publice din 

state membre și au subliniat că normele privind protecția datelor nu ar trebui să fie 

folosite ca o modalitate de presiune. 

În politicile de sănătate publică, așa după cum au subliniat deputații 

europeni, RGPD a fost foarte solicitat din cauza pandemiei de COVID-19 și este 

necesară o îndrumarea clară din partea APD și a CEPD cu privire la o punere în 

aplicare adecvată. 

„(...) Comisia LIBE recunoaște că RGPD a devenit standardul suprem pentru 
protecția datelor cu caracter personal din întreaga lume, 
plasând UE în fruntea discuțiilor internaționale despre acest 
subiect. Cu toate acestea, recunoaștem că este nevoie de 
eforturi suplimentare în anumite domenii și, prin urmare, 
solicităm Comisiei Europene, autorităților de supraveghere și 
statelor membre să îmbunătățească eforturile și resursele 
pentru a realiza punerea deplină în aplicare, în mod 
satisfăcător, a RGPD în întreaga Uniune.” - Juan Fernando 
López Aguilar, președintele Comisiei LIBE și raportor 

Parlamentul European va vota proiectul de rezoluție în sesiunea plenară din 

24-25 martie a.c. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_ro
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_ro
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17 martie 2021 

EUROPA GLOBALĂ - UN NOU INSTRUMENT PENTRU COOPERAREA EXTERNĂ A UE 
ÎN 2021-2027 
COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE (AFET) ȘI COMISIA PENTRU DEZVOLTARE 
(DEVE) 

Parlamentarii europeni au convenit un instrument - Europa globală, care va 

finanța viitoarele priorități de acțiune externă ale UE20. 

Noul instrument - Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare 

internațională (NDICI) va totaliza, pentru 2021-2027, fonduri de 79,5 miliarde euro 

în prețuri curente (70,8 miliarde euro în prețurile din 2018) și va fi  folosit pentru a 

sprijini dezvoltarea durabilă în Africa, Asia, America, Pacific și Caraibe. 

Pe lângă dezvoltarea durabilă, programul Europa globală va finanța și va 

consolida și aspectele-cheie ale politicii externe a UE, cum ar fi programele de 

promovare a drepturilor omului, democrația, societatea civilă, și va contribui la 

abordarea problemelor globale, inclusiv schimbările climatice, migrația, pacea și 

stabilitatea, cooperarea cu partenerii strategici, precum și promovarea propriilor 

inițiative de politică externă ale UE. 

Totodată, UE își va spori finanțarea inovatoare în cadrul Fondului european 

pentru dezvoltare durabilă, prin utilizarea capitalului privat, pentru a completa 

asistența directă pentru dezvoltare. 

Textul agreat va fi însoțit și de un proiect de declarație al Comisiei Europene, 

menit să inițieze un dialog geopolitic la nivel înalt cu Parlamentul European privind 

punerea în aplicare a Regulamentului NDICI. 

Votul final în plen este programat pentru iunie 2021. Regulamentul se va 

aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021. 

 

 

 

                                                           
20

 Poziția convergentă atinsă în Consiliul UE. 

 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2021/03-17/1226782RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_586_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_586_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/17/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-eu-ambassadors-greenlight-final-compromise-text-with-a-view-to-an-agreement-with-the-ep/
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18 martie 2021  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI-A DESEMNAT MEMBRII ÎN CONSILIULUI EXECUTIV 
AL CONFERINȚEI PENTRU VIITORUL EUROPEI 
COMISIA PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE (AFCO) 

Conferința președinților Parlamentului European a aprobat membrii și 

observatorii desemnați de grupurile politice să reprezinte Parlamentul European în 

Consiliul executiv al Conferinței pentru viitorul Europei. 

Comitetul executiv va supraveghea activitatea conferinței și va pregăti 

ședințele plenare ale acesteia, inclusiv urmărirea contribuțiilor cetățenilor.21 

Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice au aprobat 

următoarele nominalizări: 

Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE) copreședinte 

Manfred WEBER (EPP, DE) membru 

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES) membru 

Gerolf ANNEMANS (ID, BE) observator 

Daniel FREUND (Greens/EFA, DE) observator 

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL) observator 

Helmut SCHOLZ (The Left, DE) observator 

Liderii PE au fost de părere ca activitatea acestei conferințe ar trebui să 

înceapă cât mai curând, pentru a contribui semnificativ la construirea unei Uniuni a 

cetățenilor.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Pentru date suplimentare a se consulta Sinteza activităţilor europene nr. 9/2021, p. 20. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210319IPR00427/conference-on-the-future-of-europe-ep-appoints-executive-board-representatives
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3110.pdf
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Eurogrupul s-a reunit atât în configurație obișnuită, cât și în configurație 

deschisă, prin videoconferință. 

În configurație obișnuită, miniștrii au discutat despre impactul pandemiei 

asupra economiei zonei euro și despre posibilele schimbări structurale declanșate 

în urma acesteia. Discuția a avut ca punct de pornire o notă elaborată de Comisia 

Europeană.  

De asemenea, miniștrii de finanțe au trecut în revistă situația măsurilor de 

sprijin bugetar, punând accentul pe strategia bugetară și poziția bugetară în zona 

euro22. Ei au convenit asupra principalelor mesaje ale actualului răspuns fiscal 

coordonat și au adoptat o declarație.  

În plus, au fost informați cu privire la evoluțiile cursului de schimb din 

ultimele luni în perspectiva reuniunilor Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului 

Monetar Internațional, programate să se desfășoare între 5 și 11 aprilie 2021.  

                                                           
22

 A se vedea, în acest sens, comunicarea Comisiei Europene „Un an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19: 
răspunsul în materie de politică bugetară”, din 3 martie 2021. 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

Videoconferința  Eurogrupului 15 martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/03/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Videoconferin%u021ba+Eurogrupului
https://www.consilium.europa.eu/media/48767/eg-note-sectoral-impact_fin.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/15/eurogroup-statement-on-the-euro-area-fiscal-policy-response-to-the-covid-19-crisis-and-the-path-forward/
https://www.worldbank.org/en/meetings/splash/spring/overview
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
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Totodată, miniștrii au discutat al nouălea raport privind supravegherea mai 

strictă pentru Grecia. Este vorba despre o raportare trimestrială pentru 

monitorizarea atât a situației economice, bugetare și financiare, cât și a 

progreselor înregistrate pentru punerea în aplicare a angajamentelor de politică 

convenite în cadrul reuniunii Eurogrupului din 22 iunie 2018. 

În configurație deschisă (UE27), miniștrii au schimbat opinii referitor la rolul 

monedei euro pe plan internațional, în pregătirea summitului zonei euro din 26 

martie 2021. 

La finalul reuniunii, președintele Eurogrup, Paschal Donohoe, a transmis o 

declarație. 

Videoconferința informală a miniștrilor pentru afaceri externe și interne a 

avut loc la 15 martie 2021 a.c., în cadrul căreia miniștrii au discutat despre 

aspectele externe ale politicii UE în materie de migrație, în contextul noului pact 

privind migrația și azilul. Reuniunea a fost coprezidată de Înaltul Reprezentant 

pentru afaceri externe și politica de securitate, dl Josep Borrell, și de ministrul 

portughez pentru afaceri interne, dl Eduardo Cabrita. 

Discuțiile s-au concentrat în special pe migrație ca element important în 

relațiile cu țările terțe cheie și despre modul dezvoltării și consolidării în continuare 

a cooperării dintre țările de origine, tranzit și destinație, într-o manieră 

cuprinzătoare și reciproc avantajoasă. 

Cu acest prilej, miniștrii au examinat în special modul în care instrumentele 

și resursele UE și ale statelor membre, inclusiv resursele financiare, ar putea să se 

consolideze reciproc pentru a face față problemelor comune legate de migrația 

necontrolată și deplasarea forțată, analizând în același timp oportunitățile pe care 

le poate oferi o migrație bine gestionată. 

Reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri 

externe și interne - videoconferință 

15 martie  

 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2018/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2021/03/26/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/15/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-15-march-2021/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+Paschal+Donohoe+following+the+Eurogroup+video+conference+of+15+March+2021
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/03/15/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+foreign+affairs+and+home+affairs+ministers
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/eu-asylum-reform/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/
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Lucrările reuniunii23 au fost conduse de către João Leão, ministrul 

finanțelor din Portugalia.  

Miniștrii au schimbat opinii cu privire 

la situația actuală și calea de urmat în ceea ce 

privește dificultățile fiscale generate de 

digitalizarea economiei24. De asemenea, au 

subliniat că sprijină, în continuare, 

negocierile în curs din cadrul Organizației 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OCDE), prin care se urmărește obținerea, 

până la jumătatea anului 2021, a unei soluții bazate pe consens. În plus, miniștrii și-

au anunțat disponibilitatea de a se angaja în obținerea unui acord, la nivel mondial, 

și să examineze soluții pentru ca UE să abordeze problemele generate de 

digitalizare pentru sistemele fiscale, în cazul în care nu se înregistrează progrese în 

formatul G20/OCDE. 

Miniștrii au fost informați asupra faptului că se lucrează, la nivelul Comisiei 

Europene, la o propunere legislativă privind o „taxă digitală”, care va fi concepută 

ca sursă de resurse proprii suplimentare pentru UE. Comisia Europeană a subliniat 

că aceasta urmează să fie un instrument separat care nu ar trebui să fie legat de 

normele privind impozitarea întreprinderilor care sunt în curs de negociere în 

G20/OCDE. Totodată, președinția a luat act de faptul că, în acest domeniu, 

concluziile Consiliului UE din 27 noiembrie 2020 privind impozitarea economiei 

digitale rămân valabile pentru calea de urmat.  

Cu privire la redresarea economică a UE, miniștrii au fost informați de către 

Autoritatea Bancară Europeană cu privire la situația economică și financiară din UE 

și de către Banca Centrală Europeană referitor la cele mai recente previziuni în 

domeniu. În acest context, Comisia Europeană a prezentat comunicarea intitulată 
                                                           
23

 A se vedea sesiunea video publică. 
24

 Discuția a avut loc înaintea reuniunii Consiliului European din martie a.c., în cadrul căreia liderii UE urmează, de 
asemenea, să discute acest subiect. 

Videoconferința  informală a miniștrilor 

de economie și finanțe 
16 martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/03/16/
http://www.oecd.org/
https://www.g20.org/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/ro/pdf
https://www.eba.europa.eu/languages/home_ro
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.ro.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_105_RO_ACTE_f.pdf
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24420
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„Un an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19: răspunsul în materie de politică 

bugetară25”. De asemenea, miniștrii au luat act de argumentele prezentate de 

Comisia Europeană privind  aplicarea clauzei derogatorii generale din Pactul de 

stabilitate și de creștere și au convenit că sprijinul bugetar nu ar trebui retras prea 

devreme și că statele membre trebuie să își adapteze politicile pentru a asigura 

sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu. În acest sens, Comisia 

Europeană a anunțat că urmează să stabilească orientări privind politicile bugetare 

în pachetul său de primăvară al semestrului european. 

De asemenea, miniștrii au trecut în revistă punerea în aplicare a 

Mecanismului de redresare și reziliență26 și progresele înregistrate în ratificarea 

deciziei privind resursele proprii. Comisia Europeană a evidențiat domeniile în care 

sunt necesare progrese suplimentare și a subliniat necesitatea alinierii proiectelor 

de planuri naționale cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și 

reziliență.  

În cadrul dialogului macroeconomic s-au abordat perspectivele economice și 

impactul pandemiei de COVID-19 asupra pieței forței de muncă din UE, fiind pus 

accentul pe planurile de redresare și reziliență. 

Totodată, președinția portugheză a informat miniștrii că vor fi adoptate de 

către Consiliu, fără dezbatere, concluzii referitoare la strategia privind plățile de 

retail27 în cadrul reuniunii Consiliului agricultură și pescuit din 22-23 martie a.c. În 

proiectul de concluzii, Consiliul UE acordă Comisiei Europene un mandat politic 

pentru a continua inițiativele în acest domeniu, inclusiv pentru a promova 

utilizarea soluțiilor de plată instantanee la nivelul UE și pentru a contribui la 

dezvoltarea unei monede euro digitale. Acesta evidențiază numeroasele dificultăți 

care trebuie luate în considerare, cum ar fi incluziunea financiară, securitatea și 

protecția consumatorilor, protecția datelor și aspectele legate de combaterea 

spălării banilor. 

                                                           
25

 A se vedea Sinteza activităților europene nr. 8/21, p. 4. 
26

 Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență a intrat în vigoare în februarie; în temeiul 
acestuia, statele membre pot să transmită oficial Comisiei planurile lor de redresare și reziliență. A se vedea și 
notificările formale în acest sens. 
27

 Strategia, prezentată de Comisia Europeană la 24 septembrie 2020, stabilește un cadru cuprinzător pentru 
dezvoltarea în continuare a pieței plăților de retail în UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/15/macroeconomic-dialogue-at-political-level-15-march-2021/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6694-2021-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6694-2021-REV-1/ro/pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3103.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_592_RO_ACTE_f.pdf
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În plus, președinția portugheză și Comisia Europeană au informat miniștrii cu 

privire la rezultatele reuniunii miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor 

centrale din cadrul G20 desfășurate la 16 februarie a.c. De asemenea, președinția a 

informat miniștrii cu privire la pregătirile pentru reuniunile miniștrilor de finanțe și 

guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G20 și pentru reuniunile de primăvară 

ale FMI, care urmează să aibă loc începând cu 5 aprilie a.c. 

Miniștrii au luat act de situația actuală a propunerilor legislative și de 

punerea în aplicare a directivelor în domeniul serviciilor financiare. 

 

Videoconferința a fost prezidată de Ana Mendes Godinho, ministrul 

muncii, solidarității și securității sociale din Portugalia, și de Mariana Vieira da 

Silva, ministru de stat din Portugalia. 

Pe agenda de lucru au fost subiecte care au vizat: ocuparea forței de muncă, 

politicile sociale în contextul Mecanismului de redresare și de reziliență 

COM(2020)408,   Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale 

COM(2021)102, precum și promovarea egalității, nediscriminării și a diversității în 

UE. 

 Miniștrii au susținut un  schimb de opinii cu privire la ocuparea forței de 

muncă și politicile sociale în contextul Semestrul european 2021. În special, 

participanții  au urmărit să identifice modalitățile prin care reformele politice și 

planurile de investiții privind punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al 

drepturilor sociale din cadrul planurilor naționale de redresare și de reziliență pot fi 

impulsionate. 

Majoritatea miniștrilor au fost de acord cu faptul că  ocuparea forței de 

muncă protecția socială și combaterea sărăciei trebuie să constituie teme centrale 

în cadrul planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre. De asemenea, 

Videoconferința informală a miniștrilor 

responsabili cu politica socială și de ocupare 

a forței de muncă 

15  

 Martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/02/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2021/03/15/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_408_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/european-semester-2021-exceptional-cycle_ro
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miniștrii și-au exprimat susținerea pentru măsurile de integrare pe piața forței de 

muncă a persoanelor care au fost afectate de pandemia generată de Covid-19. 

Dezbaterile s-au concentrat, în special, pe necesitatea stimulării recalificării și 

perfecționării lucrătorilor din Europa pentru ca aceștia  să rămână competitivi și să 

poată face față dificultăților actuale și viitoare.  Mai mulți miniștri au evidențiat că 

se impune ca prioritate abordarea șomajului în rândul tinerilor europeni, pentru a-i 

ajuta să se integreze pe piața forței de muncă. 

 „(...) Viitorul summit social de la Porto va 

reprezenta o etapă importantă pentru ca modelul social 

european să poată trece la nivelul următor. Este un 

moment important nu numai pentru președinția noastră, 

ci și pentru UE în ansamblu.” Ana Mendes Godinho, 

ministrul muncii, solidarității și securității sociale din 

Portugalia 

În continuare, miniștrii și-au exprimat susținerea pentru obiectivele Planului 

de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale, care vor contribui la 

construirea unei Europe sociale favorabile incluziunii, angajându-se să depună 

eforturi în vederea atingerii acestora. 

 Aceștia și-au prezentat politicile active în domeniul pieței forței de muncă, 

inclusiv cele planificate în cadrul planurilor de redresare și reziliență, pentru a 

sprijini o redresare economică pe baza dublei tranziții: ecologică și digitală. 

Cea de-a doua sesiune de lucru a avut pe ordinea de zi promovarea egalității, 

a nediscriminării și a diversității în UE și a fost prezidată de ministrul de stat 

portughez, Mariana Vieira da Silva. În cadrul dezbaterilor la care a participat și 

responsabilul european pentru egalitate, Helena Dalli, miniștrii au analizat modul 

în care fenomenul discriminării afectează viața în societate și, în special, a  

grupurilor vulnerabile. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_101
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
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Ministrul de stat portughez, Mariana Vieira da Silva  

S-a evidențiat faptul că politicile care promovează egalitatea și lupta 

împotriva discriminării sunt indispensabile pentru susținerea unui viitor  prosper, 

bazat pe un model social care îi protejează pe cei mai vulnerabili și care asigură 

oportunități egale pentru toți cetățenii. Totodată, s-a exprimat faptul că o Europă 

socială puternică pregătită să facă față procesului de redresare economică și dublei 

tranziții, ecologică și digitală, trebuie să fie o Europă ale cărei politici promovează 

egalitatea, combaterea discriminării, care nu exclude și care asigură libertatea de 

exprimare tuturor. 

Statele membre au recunoscut importanța dezvoltării unei Uniuni a egalității 

bazat pe strategii transversale care să protejeze diferitele grupuri susceptibile de a 

fi discriminate, inclusiv pe criterii de sex, vârstă, orientare sexuală, religie sau 

convingeri, origine etnică, rasială sau handicap. 

În timpul sesiunii, au fost abordate trei măsuri importante de combatere a 

discriminării: recomandarea recent aprobată a Consiliului UE privind egalitatea, 

incluziunea și participarea romilor, care reprezintă un pas important în lupta 

pentru drepturile acestei comunități; planul de acțiune al UE de combatere a 

rasismului; și directiva privind transparența salarială28 COM(2021)93 care a fost 

lansată recent de Comisia Europeană. 

                                                           
28

 A se vedea Sinteza activităților europene nr. 8/21, p. 9. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/files/union-equality-eu-action-plan-against-racism-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/files/union-equality-eu-action-plan-against-racism-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_en_0.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3103.pdf
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Videoconferința a fost prezidată de Marta Temido, ministrul sănătății din 

Portugalia, în prezența responsabilului european pentru sănătate și siguranță 

alimentară, Stella Kyriakides, și a reprezentanților Centrului European de 

prevenirea și control al Bolilor (ECDC) și ai Agenției Europene pentru Medicamente 

(EMA). 

În deschiderea lucrărilor Comisia Europeană a prezentat Planul european de 

combatere a cancerului COM(2021)4429, care este considerat o prioritate majoră în 

domeniul sănătății a Comisiei von der Leyen și un pilon esențial al unei uniuni 

europene a sănătății. 

 În acest context, miniștrii au identificat drept obiective prioritare prevenirea 

și depistarea timpurie, precum și adoptarea unor  măsuri pentru diminuarea 

efectelor negative ale fumatului și  ale consumului  nociv de alcool. Mai mulți 

miniștri au subliniat importanța reducerii inegalităților în materia prevenirii și 

                                                           
29

 A se vedea Sinteza activităților europene nr. 4/21, p. 4. 

  Videoconferința informală a miniștrilor 

  sănătății 

16 

 Martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2021/03/16/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_ro
https://www.ema.europa.eu/en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2041
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/szs_3056.pdf


38 
 
 

îngrijirii cancerului în întreaga UE, atât între statele membre, cât și în interiorul 

acestora. 

Unele delegații au evidențiat importanța implicării statelor membre în 

punerea în aplicare a planului european de combatere a cancerului și necesitatea 

introducerii unor indicatori specifici pentru monitorizarea acestuia. 

Miniștrii au subliniat importanța schimbului de date medicale  și a 

digitalizării serviciilor medicale care vor facilita cooperarea dintre statele membre 

și schimbul de informații. Mai mulți participanți au atras atenția asupra 

importanței securizării și anonimizării datelor medicale. 

În cursul după-amiezii, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire 

la punerea în aplicare a măsurilor nefarmaceutice împotriva COVID-19 în UE. La 

începutul sesiunii, Andrea Ammon, directorul Centrului European de Prevenire și 

Control al Bolilor (ECDC), a informat miniștrii cu privire la situația epidemiologică 

actuală din UE, evidențiind răspândirea largă a noilor tulpini de virus și necesitatea 

menținerii măsurilor de prevenire până când campaniile de vaccinare vor progresa 

suficient. În urma suspendării vaccinării cu vaccinul anti Covid-19, AstraZeneca, de 

către mai multe  state membre, Fergus Sweene, coordonatorul Grupului operativ 

pentru studii clinice și producție din cadrul Agenției Europene pentru 

Medicamente (EMA), a informat miniștrii cu privire la faptul că  agenția efectuează 

în prezent o investigație privind corelația dintre vaccin și efectele de ordin trombo-

embolic . 

Mai mulți miniștrii au recunoscut faptul că situația epidemiologică rămâne 

îngrijorătoare, în principal, din cauza apariției noilor variante ale virusului Covid-19, 

aspect care generează o presiune suplimentară asupra sistemelor de sănătate și un 

impact psihologic asupra populației. În acest context, aceștia au reiterat 

necesitatea accelerării campaniilor de vaccinare și a menținerii restricțiilor. 

 

 „ (…) Este esențial să optimizăm, la nivel 

european, punerea în aplicare a măsurilor 

nefarmaceutice, astfel încât să putem fi mai bine 

pregătiți să abordăm modalitățile de a începe treptat 
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ridicarea restricțiilor legate de COVID-19, în condiții de siguranță. Cu toate acestea, 

ar trebui să ne concentrăm și pe succesul campaniilor naționale de vaccinare. În 

acest scop, este imperativ să depunem toate eforturile, alături de Comisie, pentru a 

asigura livrarea la timp a vaccinurilor împotriva COVID-19, precum și pentru a 

promova o producție accelerată de vaccinuri”. Marta Temido, ministrul sănătății 

din Portugalia 

 

Videoconferința a fost prezidată de ministrul de stat portughez pentru 

economie și tranziție digitală, Pedro Siza Vieira, în prezența responsabilului 

european pentru justiție, Didier Reynders, și a președintelui Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor (IMCO) din Parlamentul european, Anna 

Cavazzini.  

Pe baza Noii agende privind consumatorii COM(2020)696, adoptată la 13 

noiembrie 2020, și a concluziilor Consiliului, aprobate la 22 februarie 2021, au fost 

abordate mai multe teme privind politica de protecție a consumatorilor. 

În cadrul lucrărilor, miniștrii au urmărit să ofere orientări cu privire la modul 

de intensificare a cooperării dintre toate părțile implicate pentru o mai bună 

responsabilizare a consumatorilor și pentru asigurarea rezilienței acestora. 

Miniștrii au analizat soluțiile pe baza comportamentului consumatorului în 

contextul pandemiei generate de Covid-19 și a eforturilor statelor membre de a 

găsi un echilibru între interesele acestora și cele comerciale. 

Videoconferința informală a miniștrilor 

responsabili cu protecția consumatorilor 
16 

 Martie 2021 

https://www.2021portugal.eu/en/news/the-new-consumer-agenda-broad-consensus-among-the-27-member-states/
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_696_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6364-2021-INIT/ro/pdf
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În continuare, miniștrii au făcut schimb de bune practici cu scopul de a 

identifica modalitățile de îmbunătățire a funcționării pieței interne și de 

eficientizare a politicii de protecție a consumatorilor pe baza principiilor economiei 

colaborative30, asigurând totodată  responsabilizarea consumatorilor. 

 

„(...) Este o certitudine faptul că statele membre vor susține viziunea Noii 

agende privind consumatorii și dezvoltarea în continuare a politicii europene de 

protecție a consumatorilor.” Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez pentru 

economie și tranziție digitală. 

Nu în ultimul, rând Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez pentru 

economie și tranziție digitală, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la asigurarea 

protecției consumatorilor în contextul digitalizării și a tranziției ecologice.  

„(...) Vrem ca platformele online să poată fi considerate responsabile pentru 

informațiile transmise și pentru modul în care produsele sunt puse la dispoziție, în 

special în ceea ce privește siguranța produselor și siguranța practicilor în 

conformitate cu legea”, Pedro Siza Vieira, ministrul de stat portughez pentru 

economie și tranziție digitală 

                                                           
30

 Pentru o încadrare a problematicii, a se vedea Comunicarea O agendă europeană pentru economia colaborativă, 
COM(2016) 356, 2.6.2016. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_356_RO_ACTE_f.pdf
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Videoconferința a fost prezidată de João Pedro Matos Fernandes, ministrul 

mediului și tranziției energetice din Portugalia, în prezența vicepreședintelui 

executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, și a responsabilului european 

pentru mediu și afaceri maritime, Virginijus Sinkevičius. 

În deschiderea lucrărilor, miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire 

la strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice COM(2021)82, care 

definește calea de urmat pentru a face față consecințelor inevitabile ale 

schimbărilor climatice până în 2050. Orientările furnizate de miniștri vor servi 

drept contribuție la elaborarea proiectelor de concluzii ale Consiliului. 

În continuare, președinția a informat miniștrii cu privire la stadiul actual al 

negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la propunerea 

privind legea europeană a climei COM(2020)80. Aceasta  urmărește să transpună 

în legislație obiectivul stabilit în Pactul verde european COM(2019)640, respectiv 

atingerea, până în 2050, a neutralității climatice de către economia și societatea 

europeană. 

La 17 decembrie 202031, Consiliul UE  ajuns la un acord referitor la 

o abordare generală cu privire la propunerea privind lege europeană a climei, 

inclusiv la un nou obiectiv al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 

cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu 1990, în conformitate cu orientările 

furnizate de Consiliul European la 10-11 decembrie 2020. 

Până în prezent, Consiliul și Parlamentul European au organizat patru runde 

de negocieri, în reuniunile de trialog, pentru a ajunge la un acord și se pregătesc în 

prezent pentru a cincea. 

                                                           
31

 A se vedea Sinteza activităților europene nr. 40/20, p. 32. 

Videoconferința informală a miniștrilor 

mediului 
18 

 Martie 2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2021/03/18/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_82_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14171-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47339/1011-12-20-euco-conclusions-ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_3035.pdf
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 „(...) Am avut șansa de a avea un schimb de 

opinii cu miniștrii  mediului referitor la stadiul 

negocierilor cu Parlamentul European în ceea ce 

privește Legea europeană a climei. Am realizat 

progrese mari, dar rămân multe probleme restante, iar 

strategia noastră de negociere este că nu se va ajunge 

la un acord  până când nu se va conveni asupra tuturor 

aspectelor. Legea europeană a climei este o prioritate 

pentru președinția portugheză și scopul nostru este de a ajunge la un acord cu 

Parlamentul european cât mai curând posibil. Nu avem timp de pierdut - UE se 

angajează ferm să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, iar 

Legea europeană a climei reprezintă un pas crucial pentru a ne ajuta să atingem 

acest obiectiv.” João Pedro Matos Fernandes, ministrul mediului și tranziției 

energetice 

Miniștrii au organizat un schimb de opinii cu privire la rolul Mecanismului de 

redresare și de reziliență COM(2020)408 în contextul Semestrului european. 

Semestrul european este un instrument esențial pentru coordonarea politicilor 

economice în întreaga UE. Mecanismul de redresare și de reziliență este unul 

dintre instrumentele principale pentru redresarea economică a UE după pandemia 

generată de Covid-19 și este conceput pentru a sprijini tranziția ecologică și 

digitală.  

În continuare, miniștrii mediului au purtat o dezbatere cu privire la  

propunerea legislativă privind bateriile și deșeurile de baterii COM(2020)798. 

Dezvoltarea și producția de baterii reprezintă un imperativ strategic pentru 

Europa în contextul tranziției către o energie curată. De asemenea, acestea sunt o 

componentă esențială a sectorului auto european. Propunerea are trei obiective: 

1) consolidarea funcționării pieței interne (inclusiv a produselor, a proceselor, a 

deșeurilor de baterii și a materialelor reciclate), prin asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile prin intermediul unui set comun de norme; 2) promovarea 

unei economii circulare și 3) reducerea impactului social și a impactului asupra 

mediului pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viață al bateriilor.  

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_408_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_798_RO_ACTE2_f.pdf
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Miniștrii mediului au abordat în cadrul discuțiilor cel de-al 8-lea Program de 

acțiune pentru mediu (EAP)  COM(2020)652, care va servi drept ghid general al 

politicii de mediu și climă până în 2030. Ambasadorii statelor membre UE au 

aprobat la 17 martie a.c. un mandat de negociere al Consiliului UE cu Parlamentul 

European pentru a se ajunge la un acord. 

La final, președinția a informat miniștrii cu privire la aprobarea, la 15 martie 

a.c., a concluziilor Consiliului privind Strategia pentru promovarea sustenabilității 

în domeniul substanțelor chimice COM(2020)667. Strategia stabilește drept 

obiectiv un mediu fără substanțe toxice, cu un nivel mai ridicat de protecție a 

sănătății umane și a mediului, consolidând totodată competitivitatea industriei 

chimice a UE. În concluzii Consiliul UE solicită Comisiei Europene să pună în 

aplicare acțiunile stabilite în strategie, inclusiv simplificarea legislației UE în 

domeniul substanțelor chimice și substituirea și reducerea la minimum a 

substanțelor care provoacă motive de îngrijorare, prin eliminarea treptată a celor 

mai dăunătoare substanțe chimice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/8EAP/2020/10/8EAP-draft.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/8EAP/2020/10/8EAP-draft.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_652_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48870/st-7121-2021-init.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a susținut un discurs în 

cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor, în cadrul căruia a 

discutat despre viitorul Europei și recuperarea ecologică post-COVID19. 

În cadrul acestei sesiuni, dl Charles Michel a declarat faptul că, având în 

vedere mandatele pe care le-a deținut în cadrul autorităților din Wallonia, este 

important rolul pe care îl joacă autoritățile regionale și locale pentru a face față 

crizei care afectează Europa și lumea de un an încoace, precum și importanța lor 

pentru democrație, acelea aflându-se în prima linie în furnizarea de servicii pentru 

cetățenii statelor membre. 

17 martie 2021 

  

Participarea președintelui Consiliului European 

la sesiunea plenară a Comitetului European al 

Regiunilor 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-authorities-to-Charles-Michel---Future-of-Europe-conference-must-strengthen-EU-democratic-model-and-reinforce-Europe.aspx
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„(...) În toate dificultățile cu care se confruntă Uniunea Europeană și în 

privința tuturor posibilităților pe care le oferă, fie că este vorba de protecția 

valorilor și democrației, recuperarea ecologică post-Covid sau digitalizarea, văd în 

liderii locali și regionali parteneri valoroși cu care guvernele trebuie să coopereze 

mai strâns. Sunt cei mai apropiați de oameni, sunt pragmatici, se angajează direct 

cu cetățenii și știu cum să-i mobilizeze.” – Charles Michel, președintele Consiliului 

European 

Totodată, membrii CoR au pus accentul pe faptul că autoritățile locale 

cooperează cu UE pentru digitalizarea zonelor rurale, conectând cea mai 

îndepărtată insulă sau regiune montană, făcând să evolueze IMM-urile și școlile. 

De asemenea, CoR a lansat un grup la nivel înalt privind democrația 

europeană, pentru a sprijini contribuția CoR la Conferința privind viitorul Europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-High-Level-Group-on-European-Democracy-holds-its-first-meeting-to-support-local-leaders%27-contribution-to-the-Conference.aspx
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COMITETUL 

EUROPEAN 

AL 

REGIUNILOR 

 

 

Membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) s-au reunit în cadrul 

celei de-a 144-a sesiuni plenare prin videoconferință. În cele trei zile de sesiune au 

fost organizate mai multe dezbateri și discuții politice și au fost adoptate avize, 

rapoarte și rezoluții.  

În cadrul dezbaterii privind 

recuperarea și democrația europeană 

la care a participat dl Charles Michel, 

președintele Consiliului European, 

acesta a prezentat viziunea sa asupra 

rolului autorităților locale și regionale 

în redresarea Europei.  

Alte teme ce s-au aflat pe 

ordinea de zi a sesiunii au fost cele 

referitoare la pandemia COVID-19 cu 

participarea dnei Stella Kyriakides, 

comisar european responsabil pentru 

sănătate și siguranță alimentară; 

salarii minime adecvate în Uniunea 

Europeană; Pactul ecologic european: 

finanțarea și realizarea valului de 

renovări în regiuni, orașe și sate, cu 

dna Kadri Simson, comisar european 

responsabil pentru energie; 

integrarea migranților și lupta 

Cea de-a 144-a sesiune plenară 
17-19 martie 

2021 

 

https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/143rd-Plenary-session.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Local-authorities-to-Charles-Michel---Future-of-Europe-conference-must-strengthen-EU-democratic-model-and-reinforce-Europe.aspx
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împotriva radicalizării, cu dna Ylva 

Johansson, comisar european 

responsabil pentru afaceri interne.  

De asemenea, în cadrul 

aceleiași sesiuni au fost discutate și 

adoptate mai multe rezoluții și avize, 

printre care:  

Avizul privind ecologizarea 

clădirilor, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea condițiilor de trai 

membrii CoR, care arată importanța 

acestui sector care consumă 

aproximativ 40% din  totalul energiei 

din Europa. Includerea acestei politici 

în programele de redresare și 

reziliență va conduce la realizarea 

neutralității climatice până în 2050 și 

la reducerea dependenței energetice 

de țările terțe. În acest sens Comisia 

Europeană va lansa o inițiativă pentru 

locuințe la prețuri accesibile, 

finanțând 100 de proiecte 

reprezentative inovatoare și 

participative axate pe renovarea 

temeinică a cartierelor de locuințe 

sociale, pentru a deveni un model de 

dezvoltare la scară largă în Uniunea 

Europeană, inițiativă apreciată de 

membrii CoR. De asemenea, membrii 

CoR au precizat importanța 

introducerii unor dispoziții legislative 

pentru achiziționarea și renovarea 

tuturor clădirilor publice existente, 

precum și a unor standarde minime 

de performanță energetică și a unor 

obiective obligatorii privind ratele 

anuale de renovare a întregului parc 

imobiliar public.  

Politica comercială a UE a fost 

abordată în avizul CoR în care se 

menționează consultarea publică 

lansată de Comisia Europeană ce are 

ca scop revizuirea acestei politici. 

Comerțul are un rol esențial în 

economia Uniunii, milioane de locuri 

de muncă depind de exporturile din 

afara Europei. În același timp trebuie 

revizuite și anumite aspecte ale 

politicii în domeniul concurenței, 

industriei și inovării. Membrii CoR 

salută numirea unui responsabil cu 

aplicarea dispozițiilor în materie de 

comerț, care are drept misiune, 

printre altele, să monitorizeze în 

special punerea în aplicare a 

angajamentelor în materie de 

dezvoltare durabilă. 

Educația constituie un domeniu 

esențial și un factor strategic pentru 

construcția economiei bazate pe 

cunoaștere. Membrii CoR au discutat 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-02786-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-03380-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
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despre realizarea Spațiului european 

al educației până în 2025. 

Avizul CoR arată importanța 

autorităților locale și regionale în 

asigurarea succesului realizării 

Spațiului european ale educației, 

datorită conexiunii acestora directe cu 

comunitățile. De asemenea, este 

deosebit de importantă reducerea 

disparităților existente între mediul 

rural și urban, la diferite niveluri al 

sistemului de învățământ. Alt aspect 

foarte important este acela că 

autoritățile locale și regionale trebuie 

să sprijine universitățile, și nu numai, 

în vederea implementării programelor 

Eramus+, încurajând astfel, atât 

studenții, cât și antreprenorii și 

voluntarii din statele membre ale UE. 

Se dorește crearea de centre 

educaționale supranaționale, 

susținute de autoritățile locale și 

regionale. 

Dna Michaela Šojdrová (CZ-

PPE), deputat în Parlamentul 

European, raportor al documentului, a 

declarat: „(…) Cred că suntem cu toții 

de acord cu ideea că o educație de 

înaltă calitate reprezintă un răspuns la 

provocările actuale și viitoare, inclusiv 

la tranziția digitală și ecologică. Acest 

sector a fost printre cele mai grav 

afectate de pandemia de COVID-19. 

Intenționez să prezint un raport care 

va fi realist și va viza o strategie 

comună privind Spațiul european al 

educației, susținută și pusă în aplicare 

de toate instituțiile și de toți actorii de 

la nivel european, național și local.” 

În avizul referitor la Pactul 

privind migrația și azilul este 

subliniată importanța unui acces mai 

facil și mai clar al autorităților locale și 

regionale la finanțarea necesară 

pentru integrare și incluziune. 

Obiectivele pactului sunt apreciate ca 

fiind necesare pentru realizarea 

solidarității între statele membre și o 

abordarea cuprinzătoare care să 

reunească toate acțiunile ce pot fi 

realizate doar la nivelul Uniunii. 

Membrii CoR au subliniat importanța 

principiului respectării drepturilor 

omului și statului de drept și în afara 

granițelor Uniunii. 

 

 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04756-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04843-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
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