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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Mihaela Gîdei 

Marina Bălășoiu 
Carmen Denisa Ion 
Ioana Cristina Vida 
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Comisia Europeană a încheiat, la 12 ianuarie 2021, discuțiile preliminare cu 

întreprinderea farmaceutică Valneva în vederea achiziționării vaccinului împotriva 

COVID-19 produs de aceasta. Contractul avut în vedere cu Valneva ar urma să ofere 

posibilitatea de a achiziționa 30 milioane de doze, cu opțiunea de a achiziționa până 

la 30 milioane de doze suplimentare. Contractul va completa portofoliul de vaccinuri 

care urmează să fie produse în Europa, respectiv contractele cu AstraZeneca, Sanofi-

GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac și Moderna. Totodată, în 

luna decembrie 2020, Comisia Europeană a încheiat discuțiile preliminare și cu 

întreprinderea farmaceutică Novavax.  

 

 

 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  

Discuții preliminare cu întreprinderea Valneva în vederea 
achiziționării unui nou potențial vaccin 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2305
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Valneva este o companie europeană de biotehnologie care creează un vaccin 

cu virus inactivat. În prezent, acesta este singurul vaccin cu virus inactivat împotriva 

COVID-19 aflat în stadiul de studii clinice intervenționale în Europa. 

 

Colectarea plasmei de convalescenți vindecați de COVID-19 

Comisia Europeană a selectat 24 proiecte care vor sprijini recoltarea de 

plasmă de la donatorii vindecați de COVID-19. Această acțiune este finanțată cu o 

sumă totală de 36 milioane euro din Instrumentul pentru sprijin de urgență. 

Proiectele se vor implementa în Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Finlanda, 

Franța, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania și Slovenia, 

precum și în Regatul Unit și vor sprijini achiziționarea de aparate de plasmafereză și 

de echipamente conexe (seturi de recoltare și echipamente de depozitare), testările 

de laborator și caracterizarea plasmei, precum și modificările organizatorice în 

centrele de colectare a sângelui.  
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Comisia Europeană a prezentat Raportul din 2020 privind cetățenia Uniunii, 

care face bilanțul progreselor înregistrate în ceea ce privește cetățenia UE de la 

raportul precedent, din 2017, și care completează Planul de acțiune pentru 

democrația europeană. Raportul stabilește noi priorități și acțiuni: 

• consolidarea participării democratice, a capacitării și a incluziunii;  

• facilitarea liberei circulații și simplificarea vieții în legătură cu aspecte 

transfrontaliere; 

• protejarea și promovarea cetățeniei UE; 

• protejarea cetățenilor UE în interiorul și în afara UE, inclusiv în perioadele de 

criză. 

 

 

 

 

Comisia a analizat situația diferitelor state membre în ceea ce privește cele 

9 obiective specifice ale viitoarei politici agricole comune (PAC) și obiectivul 

transversal privind cunoștințele, inovarea și digitalizarea. Această analiză include, de 

asemenea, evaluarea situației fiecărui stat membru în lumina contribuției sale la 

fiecare dintre ambițiile și obiectivele Pactului ecologic european, legate de utilizarea 

și riscurile pesticidelor, de vânzările de substanțe antimicrobiene, de pierderile de 

nutrienți (reducerea utilizării excesive a îngrășămintelor), de suprafața utilizată 

pentru agricultura ecologică, de elementele de peisaj de mare diversitate de pe 

terenurile agricole și de accesul la internet rapid în bandă largă în zonele rurale. 

JUSTIȚIE 

Raportul privind cetățenia Uniunii 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Recomandări referitoare la planurile strategice naționale 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_citizenship_report_2020_-_empowering_citizens_and_protecting_their_rights_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN&qid=1607079662423
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846_ro.pdf
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Comisia a făcut recomandări pentru cele 27 de state membre, cuprinse în 27 

de documente de lucru ale serviciilor Comisiei. Acestea identifică principalele 

aspecte strategice care trebuie abordate pentru fiecare stat membru și furnizează 

orientări cu privire la modul de abordare a acestora în cadrul planurilor strategice 

PAC. Recomandările sunt adresate statelor membre în cadrul unui dialog structurat. 

Împreună cu alte considerații relevante, recomandările vor fi utilizate în evaluarea 

planurilor strategice PAC, după ce vor fi fost prezentate în mod oficial de către 

statele membre1.  

Comisia consideră că România trebuie să își concentreze intervențiile asupra 

următoarelor aspecte: 

1. promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care 

garantează securitatea alimentară: 

✓ îmbunătățirea viabilității exploatațiilor agricole cu venituri mai 

mici și cu potențial de dezvoltare mai ridicat; 

✓ reducerea vulnerabilității veniturilor agricultorilor în fața 

factorilor externi; 

✓ sprijinirea diversificării producției agricole; 

✓ îmbunătățirea poziției agricultorilor în lanțul valoric. 

2. consolidarea protecției mediului și a combaterii schimbărilor climatice 

și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și 

climă: 

✓ îmbunătățirea gestionării nutrienților, solului și apei; 

✓ crearea și conservarea unor tipuri și caracteristici de peisaj de 

mare diversitate în zonele agricole; 

✓ menținerea unor niveluri scăzute de emisii de gaze cu efect de 

seră și de amoniac provenite din agricultură;  

 
1 Calendarul specific privind planurile strategice PAC, care include prezentarea oficială de către statele 

membre și aprobarea Comisiei, va depinde de rezultatul negocierilor cu colegiuitorii. Este de dorit ca un acord politic 
să fie încheiat până în primăvara anului 2021. Ulterior, statele membre ar urma să își prezinte planurile până la 1 
ianuarie 2022. Comisia ar trebui să aprobe planurile până la 1 ianuarie 2023, când va începe punerea în aplicare a noii 
PAC. 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-ro_en.pdf
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✓ contribuția la obiectivul Pactului ecologic european privind 

agricultura ecologică; 

✓ promovarea împăduririi și a gestionării durabile a pădurilor, 

sporirea multifuncționalității și a rolului acestora în ceea ce 

privește absorbția de carbon, protejarea și refacerea 

ecosistemelor forestiere. 

3. consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale și abordarea 

preocupărilor societale: 

✓ contribuția la obiectivul Pactului ecologic european de privind 

riscul și utilizarea pesticidelor; 

✓ contribuția la obiectivul Pactului ecologic european privind 

substanțele antimicrobiene; 

✓ îmbunătățirea substanțială a condițiilor de bunăstare a 

animalelor și a biosecurității fermelor; 

✓ reducerea decalajului economic și social dintre zonele urbane și 

rurale, reducerea sărăciei în zonele rurale și încetinirea 

depopulării rurale; 

✓ sprijinirea tinerilor agricultori. 

4. promovarea și schimbul de cunoștințe, a inovării și a digitalizării în 

agricultură și în zonele rurale: 

✓ contribuția la obiectivul Pactului ecologic european în materie de 

bandă largă; 

✓ investiții într-un sistem funcțional de cunoștințe și inovare în 

agricultură. 
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13 ianuarie 2021 
Cea de-a 13-a Conferință spațială europeană - videoconferință 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a susținut un discurs în cadrul celei de-a 13-a conferințe 

spațiale europene. 

 „(....) Spațiul este o componentă crucială a activității privind dezvoltarea 

autonomiei strategice a Europei. Din pandemie și din anul 2020 am învățat că 

trebuie să îmbunătățim autonomia strategică. Prezența noastră în spațiu permite să 

atingem obiectivele în știință, economie și securitate. În acest fel, sectorul spațial 

european este un factor care facilitează autonomia strategică europeană.”- Josep 

Borrell, Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate 

De asemenea, Înaltul Reprezentant a explicat modul în care programul spațial 

al UE și modelele sale emblematice: GALILEO, EGNOS  și COPERNICUS, au consolidat 

și vor continua să consolideze economia și politica externă și de securitate, inclusiv 

aspectele sale de apărare. 

Cu acest prilej, Josep Borrell a declarat că are în vedere doi piloni principali  în 

ceea ce privește viitorul politicii spațiale a UE: securitatea din spațiu (pentru a 

proteja securitatea Uniunii și a cetățenilor săi pe pământ, care se confruntă cu 

situații de securitate, cum ar fi răspunsul la dezastre, supravegherea frontierelor 

terestre și maritime și atacurile teroriste) și securitatea spațiului (pentru a proteja 

securitatea Uniunii în spațiu). 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91401/space-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-13th-european-space-conference_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
https://www.gsa.europa.eu/
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/egnos-system/about-egnos?utm_source=newsletter&utm_medium=linkabout-egnos&utm_campaign=AIEnewsletter
https://www.copernicus.eu/en
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11-14 ianuarie 2021 

ACORDUL UE - REGATUL UNIT  
COMISIA PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL (INTA)         

Deputații europeni din Comisia INTA au promis o examinare aprofundată a 

Acordului între UE și Regatul Unit, salutând realizările de până acum. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

11 – 17  

ianuarie 2021 
DIN ACTIVITATEA COMISIILOR  
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La prima discuție despre Acordul comercial și de cooperare între UE și Regatul 

Unit2, deputații europeni au salutat faptul că s-a evitat un așa-zis „acord negativ”, 

care ar fi adus un dezastru pentru cetățenii și companiile Uniunii.  

Parlamentul European s-a exprimat în repetate rânduri că aplicarea provizorie 

actuală este rezultatul unei serii de circumstanțe unice și al unui exercițiu care nu se 

repetă. 

Mai mulți parlamentari europeni au fost de părere că rezultatul a fost chiar 

„mai satisfăcător” decât se așteptau.  

S-a apreciat, în special, includerea standardelor privind protecția mediului, 

schimbările climatice și modificările din domeniul social care nu pot fi diminuate, 

precum și interzicerea localizării datelor.  

Totuși, o mare parte din deputații europeni au regretat că nu au fost incluse în 

negocierile privind parteneriatul cu Regatul Unit programul Erasmus+, programele 

pentru politica externă, cooperarea în materie de securitate și apărare, precum și un 

acord privind serviciile financiare. Alți europarlamentari au criticat regimul privind 

viitoarele indicații geografice pentru protecția produselor europene. De asemenea, 

parlamentarii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul standardelor 

de mediu, deoarece noul sistem de comercializare a cotelor de emisii din Marea 

Britanie este în vigoare abia de la 1 ianuarie a.c., fără a exista claritate despre cum 

va fi conectat cu cel al UE. 

Președintele Comisiei INTA, dl Bernd Lange, a salutat primul capitol de 

sustenabilitate din acordurile comerciale ale UE care precizează și sancțiuni, precum 

și acordul de liber schimb care oferă divergență, și nu convergență, pentru 

garantarea accesului fără tarife la piața britanică, protejând în același timp piața 

unică a UE.  

În cadrul dezbaterilor, s-a adus în discuție și faptul că Parlamentul European 

nu a avut timp să analizeze acordul înaintea aplicării sale provizorii.  

 
2 Noul acord comercial și de cooperare este aplicat provizoriu de la 1 ianuarie 2021. Pentru ca acesta să intre în 

vigoare permanent este nevoie de acordul Parlamentului European. Pentru o prezentare a noului acord a se vedea 

secțiunea „Brexit”, mai jos, p. 22 și urm. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
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Majoritatea deputaților europeni au insistat asupra faptului că instituțiile 

alese democratic, precum Parlamentul European, trebuie să aibă un rol în 

implementarea și monitorizarea acordului sau în selectarea membrilor comisiei de 

arbitraj,  ca viitor organism interparlamentar în menținerea dialogului, dar s-a cerut 

ca sindicatele și ONG-urile să poată interveni în arbitrajul privind încălcările regulilor 

concurenței.  

La 14 ianuarie a.c., Comisia INTA a discutat acordul împreună cu membrii 

Comisiei pentru afaceri externe  (AFET). 

 „(...) Liniile principale ale Parlamentului European vor 

continua să fie centrale în procesul de examinare. Salut faptul că UE 

a reușit să asigure un cadru unic și clar de guvernanță. Acest lucru 

va asigura cetățenilor UE și britanici, consumatorilor și 

întreprinderilor securitate juridică cu privire la normele aplicabile și 

va oferi garanții solide de conformitate de către părți. (...) „În același timp, este de 

asemenea important să fim sinceri: nu am vrut și nu am ales Brexit-ul. Deci, cu regret 

și tristețe, recunoaștem că aceasta a fost alegerea democratică a poporului britanic. 

Și, din păcate, acordul în sine este departe de Declarația politică pe care prim-

ministrul britanic Boris Johnson însuși a semnat-o cu doar câteva luni înainte de 

negocieri.. ” - Kati Piri, coraportor 

 „(…) Era prima dată când organizam un divorț, nu o nuntă, așa 

cum facem de obicei pentru un acord comercial. (...)  A fost o strategie 

a Regatului Unit de a obține concesii în ultimul moment și de a nu da 

posibilitatea Parlamentului European să aibă un cuvânt de spus. Am fi 

preferat o ratificare adecvată. (...) Este un acord care putea oferi mai 

mult. Dar salut faptul că nu există cote și tarife și, cu aceasta, am evitat să ne 

întoarcem la normele OMC, care ar fi afectat multe sectoare, inclusiv agricultura și 

mașinile. (...) Regret foarte mult că Marea Britanie a decis să nu ia parte la Erasmus. 

Acest lucru pune în pericol viitorul a 170.000 de europeni din Marea Britanie și a 

100.000 de studenți din Marea Britanie în UE. De asemenea, regret neincluderea 

indicațiilor geografice viitoare, ceea ce contravine declarației politice. (...) Mi-aș fi 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/afet-inta-joint-meeting_20210114-1000-COMMITTEE-AFET-INTA_vd
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dorit ca serviciile să se fie reglementate mai mult în acord. Cu toate acestea, 

cooperarea de ordin normativ în domeniul serviciilor financiare va fi negociată până 

în martie a.c. (...) Este important să nu lăsăm aprobarea să dureze pentru 

totdeauna. Aplicarea provizorie nu reflectă securitatea juridică pe care o merită 

întreprinderile și cetățenii după toți acești ani.” - Christophe Hansen, coraportor 

pentru procedura de aprobare. 

Cele două comisii vor vota în timp util propunerea de aprobare  pregătită de 

cei doi raportori permanenți pentru a permite votul în plen înainte de sfârșitul 

aplicării provizorii a acordului, și o  rezoluție însoțitoare, până la sfârșitul lui 

februarie a.c. sau în martie a.c., astfel încât varianta finală să fie gata pentru votul în 

plen. Parlamentul European va vota și o rezoluție pregătită de grupurile politice din 

Grupul de coordonare asupra Regatului Unit și Conferința președinților. 

 

12 ianuarie 2021 

 

VACCIN PENTRU COMBATEREA COVID-19 
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ (ENVI) 

Dezvoltarea și desfășurarea unui vaccin eficient și sigur la nivel mondial este 

probabil singura modalitate de a pune capăt pandemiei generată de COVID-193. 

În acest context, Comisia ENVI a avut un schimb de opinii cu dna Sandra 

Gallina, principalul negociator al UE pentru contractele de vaccin COVID-19, în care 

s-a prezentat situația la zi cu privire la ultimele evoluții privind vaccinurile COVID-19, 

procedura UE de aprobare a vaccinului, etapa procesului de revizuire, 

monitorizarea, precum și cantitățile cumpărate de UE4.  

 
3 Comisia Europeană a propus deja o strategie UE pentru vaccinul care va combate COVID-19, în iunie 2020, în care 
sunt enumerați pașii-cheie pentru strategii eficiente de vaccinare și implementarea vaccinului. 
4 La 8 ianuarie 2021, Comisia Europeană a propus achiziționarea a până la 300 milioane de doze suplimentare de 
vaccin BioNTech-Pfizer, aducând dozele totale asigurate de cei mai promițători candidați la vaccin pentru Europa și 
vecinătatea sa la 2,3 miliarde prin acorduri de cumpărare în avans cu mai multe laboratoare farmaceutice. Comisia 
Europeană a propus deja o strategie UE pentru vaccinuri pentru COVID-19 în iunie 2020, în care a enumerat pașii-
cheie pentru strategii eficiente de vaccinare și implementarea vaccinului. La 22 septembrie 2020, Parlamentul 
European a organizat o audiere publică despre „Cum să asigurăm accesul la vaccinul împotriva COVID-19 pentru 
cetățenii UE: studii clinice, obstacole în producție și distribuție”. În sesiunea plenară din decembrie 2020, Parlamentul 
European și-a exprimat sprijinul pentru autorizarea rapidă a vaccinului sigur. De atunci, Comisia Europeană a acordat 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-international-trade_20210111-1645-COMMITTEE-INTA_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210112-0900-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201210-1345-COMMITTEE-ENVI_vd
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Deputații europeni au solicitat mai multă claritate și transparență, pentru că 

lipsa transparenței a alimentat incertitudinea și dezinformarea cu privire la 

vaccinarea împotriva COVID-19 în Europa. De asemenea, ei au salutat acceptul  

reprezentanților Comisiei Europene de a prezenta informațiile disponibile, 

recunoscând, totodată, că unele probleme ridicate în cadrul sesiunii de întrebări și 

răspunsuri pot fi mai bine gestionate de către statele membre și companiile 

farmaceutice5. 

În urma solicitărilor parlamentarilor europeni, reprezentantul Comisiei 

Europene a furnizat informații cu privire la o serie de alte aspecte specifice, cum ar 

fi: 

✓ înființarea unei săli de lectură deschisă pentru deputații europeni care doresc 

să studieze contractele de vaccinare - un contract este disponibil în prezent 

(CureVac), altele fiind în așteptarea acordului companiilor farmaceutice; 

 
autorizație condiționată de introducere pe piață pentru două feluri de vaccin, unul dezvoltat de BioNTech și Pfizer și 
unul de Moderna Biotech Spain, S.L., după ce Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și-a încheiat evaluările 
(orice vaccin trebuie autorizat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) în conformitate cu standardele de 
siguranță și eficacitate). 
5 Multe întrebări s-au referit la posibilele contracte naționale sau bilaterale suplimentare. Comisia Europeană a 

confirmat că nu are cunoștință de astfel de contracte. Prin Acordul comun de achiziții publice, UE are prioritate să 
livreze vaccinul, care va fi apoi distribuit statelor membre în mod proporțional. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
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✓ Agenția Europeană a Medicamentului a primit deja cererea pentru vaccinul 

AstraZeneca - se așteaptă autorizarea condiționată pe piață la sfârșitul lunii ianuarie 

a.c; 

✓ cele mai mari cantități de vaccin sunt așteptate în al doilea trimestru al anului 

2021, după cum s-a convenit deja în contractele existente - fiecare stat membru 

stabilește strategiile specifice pentru desfășurare, inclusiv grupurile prioritare 

pentru vaccinare; 

✓ începând cu a doua jumătate a lunii ianuarie a.c., va fi disponibilă o platformă 

unde statele membre pot informa, de două ori pe săptămână, în legătură cu 

numărul de vaccinuri primite și utilizate. 

14 ianuarie 2021 

AUDIERE PUBLICĂ DESPRE PIERDEREA BIODIVERSITĂȚII  
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ (ENVI) 

Comisia ENVI a organizat audierea Parlamentului European cu privire la 

„Înfruntarea celei de-a șasea extincții în masă și riscul crescut de pandemie: ce rol 

are Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030”. A fost dezbătut rolul pe care 

Strategia UE privind biodiversitate pentru 2030 îl poate juca în combaterea pierderii 

acesteia și în creșterea angajamentului UE și global. 

Ședința publică a fost deschisă de dr. Anne Larigauderie, secretar executiv al 

Platformei interguvernamentale pentru biodiversitate și servicii ecosistemice, și de 

dr. Hans Bruyninckx, director executiv al Agenției Europene de Mediu. Programul 

audierii a cuprins, pe lângă sesiunea care a dezbătut cea de-a 6-a extincție în masă, 

și o sesiune privind riscul crescut de pandemie.  

Tot în aceeași zi, Comisia ENVI a dezbătut și proiectul de raport6 care 

răspunde Strategiei privind biodiversitate pentru 2030, care salută nivelul de 

ambiție propus.  

 
6 Proiectul de raport subliniază că toți factori principalii direcți ai schimbărilor de natură trebuie abordați și exprimă 

îngrijorarea cu privire la degradarea solului, impactul schimbărilor climatice și numărul scăzut de polenizatori. De 
asemenea, abordează problemele finanțării, integrării și cadrului de guvernanță pentru biodiversitate, solicită un 
program „Erasmus verde” axat pe restaurare și conservare și subliniază necesitatea unei acțiuni internaționale, 
inclusiv în ceea ce privește oceanele. 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217250/Draft%20Programme.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210114-1645-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2021/01-14/1220408EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2021/01-14/1220408EN.pdf
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Portugalia a preluat președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene la 

1 ianuarie 2021. Portugalia s-a angajat să promoveze o Europă rezilientă, socială, 

ecologică, digitală și globală. Sloganul noii președinții este „Vremea rezultatelor: o 

redresare echitabilă, verde și digitală”.  

Logo-ul este inspirat de steagul Uniunii Europene și de culorile sale – albastru 

și galben – și transformă cele 12 stele într-o Uniune din 27. Folosind elemente 

asociate cu Portugalia, istoria, geografia și deschiderea sa către lume, logo-ul 

reprezintă un soare și o cârma pentru a ghida Uniunea în viitor.  

Principalele obiecte ale președinției portugheze sunt: 

➢ promovarea recuperării post-COVID-19 pe baza acțiunilor climatice și 

de tranziție digitală; 

➢ implementarea Pilonului social european; 

➢ încheierea demersurilor care să permită punerea în aplicare a 

Mecanismului de rezilienţă şi redresare. 

Obiectivele se concentrează pe 5 mari domenii tematice: Europa rezilientă, 

Europa socială, Europa ecologică, Europa digitală, Europa globală. 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 Prioritățile președinției portugheze ianuarie 2021 

https://www.2021portugal.eu/
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Europa rezilientă 

Ca parte a pilonului Europa rezilientă, președinția portugheză se va concentra 

asupra promovării redresării, coeziunii și valorilor Europei prin punerea în aplicare a 

noului cadru financiar multianual și a instrumentului temporar de redresare (Next 

Generation EU) pentru a pune bazele unei creșteri durabile și creării locurilor de 

muncă. Pe parcursul acestui semestru, președinția portugheză se angajează: 

• să apere valorile fundamentale ale UE, să apere și să consolideze statul 

de drept și democrația, să combată toate formele de discriminare, să promoveze 

pluralismul în mass-media și să combată dezinformarea;  

• să apere autonomia Europei prin dezvoltarea unei strategii industriale 

dinamice, care să promoveze lanțurile valorice europene și să acorde atenție 

consolidării întreprinderilor mici și mijlocii și sectoarelor cel mai grav afectate de 

criză; 

• să consolideze sistemul UE de gestionare a crizelor pentru a obține o 

mai mare reziliență și coordonare în răspunsul la dezastre și pentru a proteja 

infrastructurile critice.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
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Europa socială 

Promovarea și consolidarea modelului social european se urmărește a se 

realiza prin transmiterea încrederii cetățenilor că își vor reveni din criză și că vor 

face față tranzițiilor climatică și digitală și că nimeni nu va rămâne în urmă. În acest 

sens, se pune accentul, printre altele, Pilonul european al drepturilor sociale în viața 

cetățenilor. De asemenea, se va organiza Summitul social de la Porto, din mai a.c., 

pentru a se da un impuls politic implementării Pilonului european al drepturilor 

sociale și planului de acțiune aferent. Totodată, se urmărește promovarea dezbaterii 

privind abilitarea cetățenilor pentru a face față dificultăților în legătură cu 

digitalizarea, inclusiv despre viitorul muncii și al muncii decente, despre salariile 

minime adecvate și despre dezvoltarea calificărilor și abilităților adecvate unei 

economii digitale moderne. În plus, se va acorda o atenție deosebită egalității între 

femei și bărbați și politicilor de combatere a discriminării, sărăciei și excluziunii 

sociale, inclusiv protecției specifice pentru grupurile mai vulnerabile, cooperării 

sporite între statele membre în domeniul sănătății și spriinirea măsurilor necesare 

pentru creșterea capacității de răspuns a serviciilor de sănătate la amenințările la 

adresa sănătății publice. 

Europa ecologică  

 Promovarea UE ca lider în acțiunile climatice se va realiza prin dezvoltarea 

capacității de adaptare la efectele schimbărilor climatice și sublinierea avantajelor 

competitive ale unui model economic decarbonizat și rezilient. Va fi considerată 

prioritară punerea în aplicare a Pactului ecologic european, în vederea unei 

redresări economice durabile, se va adopta prima Lege europeană privind clima și 

vor fi susținute eforturile pentru a transforma Europa în primul continent neutru din 

punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. De asemenea, președinția 

portugheză se va asigura că se vor lua măsuri pentru a se reduce, până în 2030, 

emisiile de CO2 cu cel puțin 55 %, în raport cu 1990. Totodată, președinția 

portugheză va urmări facilitarea tranziției către o economie competitivă și neutră în 

materie de carbon și promovarea creșterii durabile, a economiei circulare, precum și 

a inovării și a securității aprovizionării cu energie. În plus, va avea în vedere 

promovarea inovației, transformarea digitală și gestionarea durabilă a resurselor 

naturale din mediul rural, precum și acordarea priorității negocierilor continue 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_ro
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privind reforma politicii agricole comune, încurajarea conservării și utilizării durabile 

a resurselor oceanelor și mărilor și evidențierea dezvoltării economiei albastre (a 

oceanului), a politicii maritime integrate și a punerii în aplicare a politicii comune în 

domeniul pescuitului ș.a. 

Europa digitală 

 

Accelerarea transformării digitale în serviciul cetățenilor și al 

întreprinderilor se urmărește a se realiza prin accelerarea tranziției digitale ca forță 

motrică a relansării economice, promovarea leadershipului european în inovația 

digitală și economia digitală, încurajarea de noi soluții și strategii digitale pentru 

tranziția ecologică, în domeniile sănătății, cercetării și inovării, proprietății 

industriale, justiției și mobilității. De asemenea, se are în vedere promovarea 

accesului îmbunătățit și a schimbului de date și informații de calitate, pentru a 

facilita viața cetățenilor, în special prin crearea unor identității digitale europene și 

pentru tehnologia în serviciul oamenilor și al unei economii corecte și competitive, 

cu respectarea deplină a valorilor unei societăți democratice, deschise și durabile. O 

atenție deosebită va fi acordată dezvoltării universale a abilităților digitale, 

permițând lucrătorilor să se adapteze la noile procese de producție, fără a uita de 

învățarea la distanță pe parcul întregii vieți, precum și asigurarea unei vizibilități mai 

bune pentru implementarea celor mai bune practici digitale, în vederea 

modernizării administrației publice, în special prin utilizarea inteligenței artificiale. 

Președinția portugheză urmărește și promovarea unui sector spațial competitiv, 

integrat în economie, care să maximizeze utilizarea datelor și tehnologiilor spațiale 

de către întreprinderi și prin politicile publice. 

 

Europa globală 

Una din principalele priorități ale președinției portugheze vizează  

promovarea deschiderii Europei către lume. Este esențială apărarea parteneriatelor 

internaționale orientate spre rezultate pentru dezvoltarea și promovarea dezbaterii 

privind dezvoltarea umană, în special în domeniile sănătății și educației, inclusiv 

egalitatea între femei și bărbați. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_ro
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Totodată este necesară consolidarea unui sistem de comerț internațional 

deschis, bazat pe reguli, promovarea unei agende comerciale puternice și corecte, 

iar un eveniment important este pregătirea celui de-al șaselea summit UE-Africa, în 

vederea consolidării unui parteneriat reciproc. 

De asemenea, trebuie pus accentul pe relațiile cu vecinii din sudul 

Mediteranei, dificultățile cu care se confruntă partenerii din America Latină, 

consolidarea dialogului cu Statele Unite ale Americii, intensificarea dialogului și a 

cooperării cu India, și un viitor parteneriat cuprinzător, echilibrat și echitabil între UE 

și Regatul Unit. 
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În vederea pregătirii LXV COSAC, președinții comisiilor pentru afaceri 

europene ale parlamentelor naționale, reprezentanții Parlamentului European, ai 

parlamentelor statelor candidate și ai parlamentelor invitate s-au întrunit prin 

videoconferință la 11 ianuarie 2021 pentru a pregăti reuniunea plenară a COSAC, 

precum și structura chestionarului care va servi drept bază pentru raportul său 

semestrial. 

Sesiunea de deschidere a lucrărilor a fost prezidată de către președintele 

Parlamentului, Eduardo Ferro Rodrigues, iar discuțiile propriu-zise au fost conduse 

de către președintele Comisiei 

pentru afaceri europene, Luís 

Capoulas Santos. La discuții au 

participat ministrul de stat și al 

afacerilor externe din 

Portugalia, Augusto Santos 

Silva, și comisarul european 

Elisa Ferreira, responsabil 

pentru coeziune și reforme.  

În cadrul reuniunii, 

subiectele principale abordate 

au vizat prioritățile președinției 

portugheze a Consiliului UE și 

Redresarea și reziliența Uniunii 

Europene, cu accent pe 

acțiunile  care trebuie întreprinse în contextul pandemiei COVID-19, tranziția 

digitală, ecologică și socială și poziția Uniunii Europene în lume, inclusiv relațiile sale 

cu Africa. 

Un alt aspect abordat a vizat importanța pachetului financiar adoptat pentru 

a răspunde crizei provocate de COVID-19, în special adoptarea planurilor naționale 

de redresare și a priorităților acestora. A fost, de asemenea, evidențiată implicarea 

parlamentelor naționale în deciziile care trebuie luate, în special în ceea ce privește 

ratificarea deciziei privind resursele proprii, precum și dezbaterea privind prioritățile 

durabilității, tranziției digitale și coeziunii teritoriale. 

COSAC 11 ianuarie 

2021 

https://parleu2021.parlamento.pt/agenda_completa?id=1
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La 24 decembrie 2020, negociatorii UE și ai Regatului Unit au ajuns la un 

„acord de principiu” cu privire la textul unui nou „Acord comercial și de cooperare” 

care să le reglementeze relațiile.  

La 29 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat decizia privind semnarea 

Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit și aplicarea cu titlu provizoriu a 

acestuia începând cu 1 ianuarie 2021, în așteptarea aprobării Parlamentului 

European și a deciziei Consiliului UE încheierea acordului. În numele Uniunii 

BREXIT 

Pe 23 iunie 2016, Regatul Unit a organizat un referendum cu privire la statutul său de membru al UE. Regatul Unit a 
votat să părăsească UE, cu 52 % din voturi pentru și 48 % împotrivă.

Pe 29 martie 2017, Regatul Unit a informat Consiliul European cu privire la intenția sa de a părăsi UE, activând astfel 
în mod oficial procedura reglementată la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Pe 30 ianuarie 2020, UE a ratificat Acordul de retragere.

Pe 31 ianuarie 2020, când a intrat în vigoare Acordul de retragere, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană.

Intrarea în vigoare a Acordului de retragere a reprezentat sfârșitul perioadei prevăzute la articolul 50 din TUE și 
începutul unei perioade de tranziție care s-a încheiat la 31 decembrie 2020.

Acordului comercial și de cooperare UE-

Regatul Unit 
1 ianuarie 2020 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5525-2020-INIT/en/pdf
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Europene, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene au 

semnat, la 30 decembrie 2020, Acordul comercial și de cooperare între Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte. 

Acordul comercial și de cooperare este construit pe trei piloni: elementele 

economice ale unui acord de liber schimb (precum comerțul cu mărfuri și servicii), 

siguranța cetățenilor (în special aplicarea legii și cooperarea judiciară în materie 

civilă și penală) și un cadru orizontal de guvernanță care va guverna acordul și 

mecanismele de soluționare a diferendelor și asigurarea respectării prevederilor 

acordului. Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să creeze un organ 

comun, numit Consiliul de parteneriat pentru gestionarea eficientă a acordului. 

Acesta este coprezidat de un membru al Comisiei Europene și de un reprezentant al 

Regatului Unit la nivel ministerial și urmează a se întruni, de regulă, cel puțin o dată 

pe an, dar și mai des, la cererea Uniunii Europene sau a Regatului Unit. Orice decizie 

urmează a se lua de către Uniunea Europeană și Regatul Unit de comun acord. 

 

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit elimină total taxele vamale 

și cotele și acoperă următoarele domenii: comerțul cu mărfuri și servicii, aviația și 

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/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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transportul rutier, energia, pescuitul, coordonarea sistemelor de securitate socială, 

cooperarea autorităților de aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală, 

cooperarea tematică și participarea la programele Uniunii.  Acordul prevede 

nediscriminarea între cetățenii UE în domenii precum politica de vize pentru 

șederile de scurtă durată sau coordonarea sistemelor de securitate socială. Cetățenii 

europeni vor putea călători în Regatul Unit fără vize pentru șederile de scurtă durată 

(în scop turistic), însă vor avea nevoie de vize pentru șederile de lungă durată sau 

deplasările în scop de muncă și se vor supune regulilor naționale britanice privind 

imigrația. Ambele părți s-au angajat să asigure condiții de concurență echitabile 

solide prin menținerea unor niveluri ridicate de protecție în domenii precum 

protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice și stabilirea prețului 

carbonului, drepturile sociale și ale lucrătorilor, transparența fiscală și ajutoarele de 

stat, printr-o aplicare eficientă la nivel național a legilor, un mecanism obligatoriu de 

soluționare a litigiilor și posibilitatea ca ambele părți să ia măsuri de remediere. UE 

și Regatul Unit au convenit asupra unui nou cadru pentru gestionarea comună a 

stocurilor de pește din apele UE și din apele Regatului Unit. În ceea ce privește 

transportul, acordul prevede o conectivitate continuă și durabilă în domeniul 

transportului aerian, rutier, feroviar și maritim, deși accesul pe piață scade sub 

nivelul oferit de piața unică.  Totodată, domeniul politicii externe și de apărare nu 

este abordat. 

Un acord separat guvernează cooperarea UE-Regatul Unit privind siguranța 

nucleară. Obiectivul acestuia este de a stabili un cadru de cooperare între părți în 

domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice pe baza beneficiilor pentru 

ambele părți și a reciprocității, fără a aduce atingere competențelor proprii fiecărei 

părți.  

Un acord privind securitatea informațiilor se  aplică informațiilor sau 

materialelor clasificate sub orice formă, furnizate de o parte celeilalte părți sau 

schimbate între părți și nu constituie o bază pentru a impune furnizarea sau 

schimbul de informații clasificate de către părți.  

Aceste două acorduri sunt asociate acordului principal pentru a asigura 

aceeași dată de intrare în vigoare și de încetare.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.445.01.0005.01.RON
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.445.01.0005.01.RON
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(02)&from=RO
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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 
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