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

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

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

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

acte legislative ale Uniunii. 

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

 

„În temeiul principiului 
cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 
respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 
misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 
statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 
întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 
democrației și ale drepturilor 
fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 
independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 
democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 
din intensitate. Nu putem fi în măsură 
să promovăm libertatea mass-media și 
statul de drept în vecinătatea noastră, 
decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 
judecătorești independente în UE.” 

 
Coordonator 

Dr. Cristina Stroescu 
 Autori 

Ioana Cristina Vida 
Andreea Mihai 

Marina Bălășoiu 
Carmen Denisa Ion 
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Comisia Europeană a propus, la 25 ianuarie 2021, o actualizare 
a Recomandării Consiliului  de coordonare a măsurilor care afectează libera 
circulație în Uniunea Europeană, în contextul apariției noilor variante ale 
coronavirusului și a numărului mare de noi infectări în multe state membre, cu 
scopul descurajării călătoriilor neesențiale și pentru a se garanta funcționarea 
neîntreruptă a pieței unice și a lanțurilor de aprovizionare. Acțiunile specifice 
suplimentare vizează două domenii în care statele membre au convenit deja să 
colaboreze: (1) o actualizare a codului de culori convenit pentru marcarea zonelor 
de risc și (2) măsuri mai stricte aplicate călătorilor din zone cu risc mai ridicat. 

Actualizarea codului de culori comun presupune adăugarea culorii „roșu 
închis” la culorile existente - verde, portocaliu, roșu și gri - pentru a indica zonele în 
care virusul circulă la un nivel foarte ridicat. Această culoare urmează să se aplice 
unei zone în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este mai mare de 500 la 
100 000 de locuitori. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 

JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI 
Actualizarea abordării coordonate privind 
restricțiile la libera circulație 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_195
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
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Pentru măsurile mai stricte aplicate 
călătorilor din zone cu risc mai ridicat, 
Comisia Europeană propune ca toate 
călătoriile neesențiale să fie descurajate 
până când situația epidemiologică se va 
îmbunătăți considerabil. Acest lucru se 
aplică, în special, călătoriilor înspre și 
dinspre zonele „roșu închis”. În acest sens, 
statele membre ar trebui să asigure 
consecvența cu măsurile pe care le aplică 
pentru călătoriile pe teritoriul lor. Potrivit măsurilor propuse, statele membre ar 
trebui să le solicite călătorilor care vin dintr-o zonă „roșu-închis” să facă un test 
înainte de sosire și să se supună carantinei recomandate de Comitetul pentru 
securitate sanitară1.  

Măsurile propuse se bazează și pe orientărilor ECDC2, cu scopul de a se evita 
perturbarea călătoriilor esențiale și a lanțului de aprovizionare și menținerea 
fluxurilor de transport în conformitate cu sistemul „culoarelor verzi”.  

De asemenea, Comisia Europeană a adoptat și o propunere de actualizare a 
Recomandării Consiliului privind călătoriile în UE din țări din afara UE. Printre 
garanțiile suplimentare cu privire la călătoriile dintr-o țară terță în UE  se numără: 

• testarea obligatorie înainte de plecare: statele membre ar trebui să impună 
călătorilor obligația de a efectua înainte de plecare un test PCR (reacție de 
polimerizare în lanț) pentru depistarea infecției cu COVID-19 care să fie negativ și să 
poată să facă dovada acestui test negativ; testul trebuie efectuat cu cel puțin 72 de 
ore înainte de plecare; ar trebui să existe posibilitatea de a se efectua testul și după 
sosire pentru cetățenii UE, precum și pentru rezidenții în UE și membrii familiilor 
acestora; 
• măsuri complementare precum obligația autoizolării, a carantinei și a 
depistării contacților și a efectuării unui test suplimentar în decursul unei perioade 

 
1 Comitetul pentru securitate sanitară, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, a fost instituit în temeiul Deciziei 
nr. 1082/2013 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere 
grave pentru sănătate, cu misiunea de a sprijini schimbul de informații între statele membre și Comisie, de a coordona 
în colaborare cu Comisia planificarea de către statele membre a pregătirii și reacției privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate, respectiv de a coordona în colaborare cu Comisia comunicarea riscurilor și 
comunicarea în situații de criză și măsurile de reacție ale statelor membre la amenințările transfrontaliere grave 
pentru sănătate. 
2 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0685&lang1=RO&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=e9045a15-533e-4d12-b90a-bdb0a672a533
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_194
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013D1082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013D1082
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de până la 14 zile, cu condiția ca statul membru să impună aceleași cerințe propriilor 
resortisanți atunci când sosesc din aceeași țară terță; 
•  excepții de la regulă pentru anumite categorii de călători esențiali, în măsura 
în care cerințele impuse ar împiedica îndeplinirea efectivă a scopului călătoriei; 
• formularul european comun de localizare a pasagerilor: statele membre ar 
trebui să solicite persoanelor care intră pe teritoriul UE să completeze un formular 
de localizare a pasagerilor în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția 
datelor.  

Analiza oportunității eliminării restricțiilor impuse cu privire la călătoriile 
neesențiale dintr-o țară terță către UE ar trebui să se realizeze în conformitate cu 
următoarele criterii:  

• rata de notificare cumulată a cazurilor de COVID-19 pe o perioadă de 14 zile 
(numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate raportat la 100 000 de locuitori 
în ultimele 14 zile la nivel regional) să nu fie mai mare de 25;  
• rata de testare (numărul de teste pentru depistarea infecției cu COVID-19 la 
100 000 de locuitori, efectuate în ultimele șapte zile) să fie mai mare de 300;  
• rata testelor pozitive (procentul testelor pozitive din totalul testelor pentru 
depistarea infecției cu COVID-19 efectuate în ultimele șapte zile) să nu fie mai mare 
de 4 %;  
• natura virusului prezent în țara respectivă, în special dacă au fost depistate 
variante îngrijorătoare ale virusului. 
 

 
 
 
 
 

Comisia Europeană a lansat, la 25 ianuarie 2021, noul său angajament 
privind consumul ecologic, care reprezintă și prima inițiativă prezentată în cadrul 
Noii agende privind consumatorii, care la rândul ei este parte a Pactului climatic 
european.  

JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI 
Măsuri concrete în vederea creșterii 
sustenabilității 

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2069
https://europa.eu/climate-pact/index_ro
https://europa.eu/climate-pact/index_ro
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În noul angajament privind consumul ecologic sunt vizate produsele 
nealimentare3. Întreprinderile promit să își accelereze contribuția pentru o 
redresare economică durabilă și pentru a consolida încrederea consumatorilor în 
performanța de mediu a întreprinderilor și a produselor. Colruyt Group, Decathlon, 
LEGO Group, L'Oréal și Renewd sunt primele întreprinderi inovatoare care participă 
la acest proiect-pilot.  

Angajamentul se bazează pe un set de cinci angajamente principale. Pentru a 
participa, întreprinderile trebuie să promită că vor adopta măsuri ambițioase pentru 
a-și îmbunătăți impactul asupra mediului și pentru a-i ajuta pe consumatori să facă 
achiziții mai durabile. Întreprinderile trebuie să ia măsuri concrete în cel puțin trei 
dintre cele cinci domenii de angajament și trebuie să dovedească progresele 
înregistrate cu ajutorul unor date pe care, ulterior, să le facă publice. Fiecare 
întreprindere care își asumă angajamente va colabora cu Comisia în deplină 
transparență pentru a se asigura că progresele sunt fiabile și verificabile. Cele cinci 
domenii principale de angajament sunt următoarele: 

1. calcularea amprentei de carbon a întreprinderii, inclusiv a lanțului său de 
aprovizionare, utilizând metodologia de calcul sau sistemul de management de 
mediu care au fost elaborate de Comisie, și instituirea unor procese adecvate de 
diligență necesare pentru a realiza reduceri ale amprentei în concordanță cu 
obiectivele Acordului de la Paris; 
2. calcularea amprentei de carbon a anumitor produse emblematice ale 
întreprinderii, utilizând metodologia aprobată de Comisie, și realizarea anumitor 
reduceri ale amprentei pentru produsele selectate și comunicarea către publicul larg 
a progreselor înregistrate;  
3. creșterea vânzărilor de produse sau servicii durabile în cadrul vânzărilor totale 
ale întreprinderii sau ale părții sale de activitate selectate; 
4. angajarea unei părți din cheltuielile aferente relațiilor publice corporative 
pentru promovarea practicilor durabile, în concordanță cu punerea în aplicare de 
către Comisie a politicilor și a acțiunilor Pactului verde european; 
5. asigurarea faptului că informațiile furnizate consumatorilor cu privire la 
amprentele de carbon ale întreprinderii și ale produselor sunt ușor de accesat, 

 

3 Inițiativa este complementară Codului de conduită  din 26 ianuarie 2021 ca parte a strategiei De 
la fermă la consumator. Codul de conduită va reuni părțile interesate din sistemul alimentar 
pentru a-și asuma angajamente în ceea ce privește practicile comerciale și de comercializare 
responsabile.  
 

https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-colruyt-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-decathlon-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-lego_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-loreal_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-renewd_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/EFconference_2018.htm
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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precise și clare și actualizarea acestor informații în urma oricăror reduceri sau 
creșteri ale amprentei de carbon. 

 

 

 

Comisia Europeană a publicat, la 26 ianuarie a.c., un studiu (Impactul 

economic cumulativ al acordurilor comerciale asupra agriculturii UE)4 în care 
subliniază impactul pozitiv al acordurilor comerciale asupra sectoarelor 
agroalimentare. Cercetarea se referă la acordurile de liber schimb recent încheiate 
sau puse în aplicare de UE, precum și la acordurile comerciale prevăzute pe agenda 
UE. 

Pe parcursul întregului studiu, concluziile se referă la 2030, pe baza unui 
scenariu prudent și ambițios. Studiul arată că o viitoare politică agricolă comună 
consecventă, care să sprijine inovarea, durabilitatea și competitivitatea sectorului, 
poate contribui, de asemenea, la reducerea la minimum a oricăror rezultate 
negative ale negocierilor comerciale, consolidând, în același timp, rezultatele 
pozitive. 

 

 
 
 
 
 

Comisia Europeană a prezentat, la 27 ianuarie a.c., o carte verde prin care 
lansează o amplă dezbatere de orientare cu privire la obstacolele și oportunitățile 
pe care le cunoaște societatea în curs de îmbătrânire a Europei. Aceasta pune în 
discuție impactul acestei tendințe demografice pronunțate în întreaga noastră 
economie și societate și invită opinia publică să își exprime punctul de vedere, în 

 
4 Studiul a fost elaborat de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC). 

COMERȚ 

Agenda comercială a UE 

DEMOCRAȚIE ȘI DEMOGRAFIE 
Răspunsul la impactul îmbătrânirii populației 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2002
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cadrul unei consultări publice, cu privire la modul în care să i se răspundă. 
Consultarea publică va fi deschisă timp de 12 săptămâni. 

Cartea verde aduce în 
discuție viteza și amploarea 
schimbărilor în societatea 
europeană și întrebările conexe 
legate de acest fenomen - 
promovarea unui stil de viață 
sănătos, învățarea pe tot 
parcursul vieții, consolidarea 
sistemelor de sănătate și de 
îngrijire pentru a putea răspunde 
nevoilor persoanelor în vârstă. 
Totodată, se subliniază necesitatea de a aduce mai multe persoane pe piața forței 
de muncă, evidențiază nevoia  de a se crea locuri de muncă și analizează impactul 
îmbătrânirii asupra vieții profesionale, bunăstării, pensiilor, protecției sociale și 
productivității. Se subliniază importanța găsirii unui echilibru just între formularea 
de soluții durabile pentru sistemele de protecție socială și consolidarea solidarității 
între generații. 

Rezultatele consultării vor contribui la identificarea sprijinului necesar pentru 
cetățeni, pentru regiunile și comunitățile acestora. Pe baza rezultatelor, Comisia va 
examina posibilele răspunsuri de politică pentru a consolida eforturile statelor 
membre și ale regiunilor cu privire la abordarea problemelor legate de îmbătrânirea 
populației. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
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În contextul menținerii pandemiei de coronavirus și al evoluțiilor acesteia, 
Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 20215 cadrul 
temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini 
economia. Comisia Europeană a decis, de asemenea, să extindă sfera de aplicare a 
cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin posibilitatea 
ca, până la sfârșitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile să poată fi 
convertite în granturi directe.  

Prin modificarea propusă sunt vizate următoarele acțiuni: 

• se majorează plafoanele stabilite în cadrul temporar pentru anumite măsuri 
de sprijin; 
•  se permite statelor membre să transforme forme rambursabile de ajutoare 
(garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile), acordate în temeiul cadrului 
respectiv, în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, cu condiția îndeplinirii 
condițiilor prevăzute în cadrul temporar; 
•  se prelungește eliminarea temporară a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu 
riscuri asigurabile pe piața privată în temeiul Comunicării privind asigurarea 
creditelor la export pe termen scurt. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Acesta urma să expire la 30 iunie 2021, cu excepția măsurilor de recapitalizare care puteau fi acordate până la 30 
septembrie 2021. 

CONCURENȚĂ 
Măsuri de ajutor de stat 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_261
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_496
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:101I:FULL&from=EN
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26 ianuarie 2021 
Întrevedere cu dl Nikola Dimitrov, viceprim-ministru pentru afaceri 
europene al Republicii Macedonia de Nord 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, s-a întâlnit cu dl Nikola Dimitrov, viceprim-ministru 
pentru afaceri europene al Republicii Macedonia de Nord și cu dl Bujar Osmani,  
ministrul afacerilor externe din Macedonia de Nord.  

Înaltul Reprezentant a reiterat perspectiva clară a aderării a Macedoniei de 
Nord la UE și a solicitat găsirea unei soluții pentru deblocarea negocierilor de 
aderare. 

De asemenea, discuțiile au vizat parteneriatul dintre UE și Balcanii de Vest în 
abordarea problemelor legate de pandemia COVID-19, inclusiv accesul la vaccinuri. 

26 ianuarie 2021 
Convorbire telefonică cu dl Ernesto Araújo, ministrul afacerilor externe 
al Republici Federative a Braziliei 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell a avut o convorbire telefonică dl Ernesto Araújo, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Federative a Braziliei cu privire la problemele legate 
de pandemia COVID-19, Acordul comercial UE-Mercosur și necesitatea consolidării 
clauzelor privind sustenabilitatea acestuia. 

Înaltul Reprezentant a subliniat, cu acest prilej, faptul că acordul trebuie să fie 
sustenabil pentru a fi ratificat, așa cum au solicitat Parlamentul European și Consiliul 
UE. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92067/north-macedonia-high-representativevice-president-josep-borrell-met-deputy-prime-minister_en
https://www.lavanguardia.com/vida/20210127/6203105/borrell-pide-brasil-reforzar-pacto-ue-mercosur-sobre-sostenibilidad.html
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158182.pdf
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27 ianuarie 2021 

COMEMORAREA A 76 DE ANI DE LA ELIBERAREA LAGĂRULUI DE LA AUSCHWITZ 

Deputații europeni au marcat Ziua internațională a comemorării 
Holocaustului6 printr-o ceremonie virtuală, care a inclus discursurile președintelui 
Parlamentului European, dl David Sassoli, rabinului șef al Moscovei, dl Pinchas 
Goldschmidt7, și ale dlui Gyula Sárközi8.  

 
6 Lagărul de concentrare nazist de la Auschwitz a fost eliberat la 27 ianuarie 1945. 
7 Pinchas Goldschmidt (născut la 21 iulie 1963 la Zurich / Elveția) este rabinul șef al Moscovei din 1993, servind la 
Sinagoga Corală din Moscova. Este fondatorul și șeful Curții Rabinice din Moscova a Comunității Statelor Independente 
(CSI) din 1989. Din 20011, este președinte al Conferinței rabinilor europeni (CER), care reunește peste 700 de rabini 
de la Dublin la Habarovsk. 
8 Gyula Sárközi (născut la 12 ianuarie 1962 la Budapesta / Ungaria) este dansator, maestru de balet și coregraf. Din 
1982 până în 2009, a lucrat la Opera de Stat din Ungaria ca solist și maestru de balet. În 2001, a fondat Școala Madách 
cu scopul de a instrui dansatori muzicali profesioniști. Provenind dintr-o familie săracă de romi, Domnul Sárközi 
consideră că este important să sprijine copiii defavorizați în educația lor. 

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

25 – 28  
ianuarie 2021 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-holocaust-commemoration-day_20210127-1000-SPECIAL-CEREMONY_vd
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Ceremonia a fost deschisă printr-o serie de cântece tradiționale idiș în 
interpretarea lui Gilles Sadowsky (clarinet) și Hanna Bardos (voce) și s-a încheiat cu 
un moment de reculegere în cinstea victimelor Holocaustului și cu rugăciunea „El 
Maleh Rahamim”, recitată de Israel Muller, cantor-șef al Marii Sinagogi a Europei, 
de la Bruxelles. 

 

MIGRANȚII ȘI SOLICITANȚII DE AZIL DIN INSULELE GRECEȘTI 

Parlamentarii europeni, membri ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne (LIBE), au dezbătut situația din insulele grecești și planurile de 
înființare a unui nou centru de recepție și identificare, în insula Lesbos. La dezbatere 
au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai unor ONG-uri, ai  Consiliului grec 
pentru refugiați.  

Membrii Comisiei LIBE au analizat ultimele cifre privind numărul persoanelor 
care sosesc și se cazează în adăposturi și/sau în adăposturi de urgență și au evaluat 
situația umanitară actuală9. De asemenea, reprezentanții Comisiei Europene au 
vorbit despre proiectul care implică organismele UE și autoritățile elene de a înființa 
un nou centru de recepție pe insula Lesbos până la începutul lui septembrie 2021. 
Planul a fost convenit ca urmare a incendiului care a distrus tabăra de la Moria10, în 
septembrie anul trecut, și pentru a oferi condiții adecvate de primire a solicitanților 

 
9 Potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), în prezent există aproximativ 18.500 de 
migranți și solicitanți de azil blocați pe insulele din Marea Egee. 
10 Răspunsul UE la criza umanitară în urma distrugerii lagărului de la Moria a fost punctul central al unei dezbateri în 
plen cu comisarul Ylva Johansson, imediat după incendiu, la 17 septembrie 2020. În sesiunea plenară din ianuarie 
2021, deputații europeni au evaluat din nou în plen situația refugiaților și a migranților la frontierele externe ale UE. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210127-1345-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.gcr.gr/en/
https://www.gcr.gr/en/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84304
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2287
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200909IPR86714/moria-fire-civil-liberties-chair-demands-solutions-to-ensure-safety-and-health
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200917-09:45:40&playerEndTime=20200917-11:11:28
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8a86bf94-b817-a14b-62e7-d2fbc7703f2a&date=20210119
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de azil, asigurând, în același timp, verificarea și identificarea necesare, precum și 
pentru a se asigura că procedurile de azil și returnare sunt gestionate mai rapid. 

Comisia LIBE a solicitat, în repetate rânduri, Uniunii Europene și guvernului 
elen să adopte măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale refugiaților din 
insulele din Marea Egee, pentru a se asigura că cererile lor de azil sunt procesate 
fără probleme. 

Alte subiecte abordate în dezbatere au vizat presupusa implicare a Agenției 
Frontex a UE în respingerea solicitanților de azil în apele din Marea Egee, situație 
care a determinat o anchetă internă, precum și solicitările PE pentru o mai mare 
transparență în vederea asigurării respectării drepturilor omului.  

 
 
 
OBIECTIVE OBLIGATORII PENTRU O ECONOMIE NEUTRĂ PÂNĂ ÎN 2030  

Membrii Comisiei pentru mediu, sănatate publică și siguranță alimentară 

(ENVI) au solicitat precizarea unor obiective obligatorii pentru utilizarea 
materialelor, motivând că UE are nevoie de direcții politice clare pentru a realiza o 
economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, durabilă, ecologică și 
completă11.  

În raportul privind noul plan de acțiune al UE pentru economia circulară 
adoptat, se subliniază că actuala economie liniară,  care „ia, face și dispune”, trebuie 
transformată într-o economie cu adevărat circulară, bazată pe o serie de principii-

 
11 Până la 80 % din impactul produselor asupra mediului este determinat în faza de proiectare. Se preconizează că 
consumul global de materiale se va dubla în următorii 40 de ani, în timp ce cantitatea de deșeuri generate în fiecare 
an se preconizează că va crește cu 70 % până în 2050. Jumătate din emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 
90 % din pierderea biodiversității și presiunea asupra utilizării apei provin din extragerea și procesarea resurselor. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90114/refugees-on-greek-islands-set-to-endure-another-winter-in-tents-meps-denounce
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/news-release/conclusions-of-the-frontex-management-board-s-meeting-of-20-21-january-2021-LUNC21
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/news-release/conclusions-of-the-frontex-management-board-s-meeting-of-20-21-january-2021-LUNC21
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201127IPR92637/respect-of-fundamental-rights-in-frontex-operations-meps-demand-guarantees
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
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cheie, cum ar fi prevenirea înmulțirii deșeurilor și reducerea utilizării energiei și a 
resurselor. Produsele ar trebui proiectate astfel încât să reducă substanțele nocive 
și poluarea și să protejeze sănătatea umană și animală, impunându-se clarificarea 
beneficiilor unei economii circulare pentru consumatori. 

Deputații europeni au mai solicitat stabilirea unor obiective UE pentru 2030 
bazate pe informații științifice, pentru utilizarea materialelor și amprenta 
consumului, care să acopere întregul ciclu de viață al fiecărei categorii de produse 
introduse pe piața UE. În acest scop, Comisia Europeană a fost solicitată să introducă 
în 2021 indicatori de circularitate armonizați, comparabili și uniformi pentru 
amprentele materiale și de consum.  

De asemenea, Comisia ENVI a cerut Comisiei Europene să propună obiective 
obligatorii specifice produsului și/sau sectorului pentru conținutul reciclat, 
asigurându-se, în același timp, performanța și siguranța produselor în cauză și faptul 
că ele sunt concepute pentru a fi reciclate12.  

Totodată trebuie extins domeniul de aplicare al Directivei privind proiectarea 
ecologică pentru a include produsele care nu au legătură cu energia și pentru care 
ar trebui inițiată o nouă 
legislație în 2021. 
Aceasta ar trebui să 
stabilească principiile 
orizontale de 
durabilitate și 
standardele specifice 
produselor, astfel încât 
produsele introduse pe 
piața UE să aibă 
performanțe bune, să 
fie durabile, 
reutilizabile, să poată fi 
reparate cu ușurință, să 
nu fie toxice, să poată fi 

 
12 În martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un nou „Plan de acțiune pentru economia circulară pentru o Europă 
mai curată și mai competitivă”, dezbătut în Comisia ENVI  în octombrie 2020. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd
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actualizate și reciclate, dar și eficiente din punctul de vedere al resurselor și al 
energiei. 

Alte propuneri-cheie ale deputaților europeni includ: 
 introducerea de măsuri împotriva „spălării 
ecologice” și a declarațiilor false de mediu, 
precum și măsuri legislative pentru stoparea 
practicilor care au ca rezultat perimarea 
planificată a produselor (aparate, mașini etc.); 
 promovarea etichetei ecologice a UE (EU 
Ecolabel) ca reper pentru durabilitatea  mediului;  
 consolidarea rolului achizițiilor publice 
ecologice (Green Public Procurement), prin stabilirea unor criterii și obiective 
minime obligatorii; 
 integrarea principiilor economiei circulare în planurile naționale de redresare 
ale statelor membre. 

 
„(...) Tranziția către o economie circulară este o oportunitate economică 

pentru Europa pe care ar trebui să ne-o însușim. Europa nu este un continent bogat 
în resurse, dar avem abilitățile, cunoștințele și capacitatea de a inova și dezvolta 
tehnologiile necesare pentru închiderea buclelor și construirea unei societăți fără 
deșeuri. Acest lucru va crea locuri de muncă și creștere economică și ne va aduce mai 
aproape de atingerea obiectivelor climatice. Este un mare câștig.”  -  Jan Huitema 
(Renew Europe, NL), raportor 
 

Raportul13 va fi supus la vot în timpul ședinței plenare din februarie a.c. 
 
28 ianuarie 2021 
 
STRATEGIA PENTRU UN NOU PARTENERIAT UE-AFRICA 

 
Membrii Comisiei pentru dezvoltare (DEVE) au susținut că Europa și Africa 

ar trebui să depășească relația clasică de tipul donator-beneficiar, pentru a coopera 

 
13 2020/2077(INI) - fișă de procedură și amendamente. 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-25/1222761EN.pdf
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în domenii precum tranziția ecologică, energia, transformarea digitală, locurile de 
muncă durabile, buna guvernanță și migrația14. De asemenea, dezvoltarea umană 
trebuie să fie esențială pentru viitoarele relații UE – Africa.  

Viitorul parteneriat ar trebui să acorde prioritate educației, inclusiv formării 
profesorilor, reducerea abandonului școlar și includerea în viața publică a femeilor 
și a fetelor. De asemenea, ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea asistenței 
medicale și a sistemelor naționale de sănătate. 

UE și Africa ar trebui să coopereze, în mod egal, susținând națiunile africane 
să atingă obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, iar reducerea schimbărilor 
climatice și promovarea egalității între femei și bărbați să se regăsească printre 
obiective. Pentru a realiza acest lucru, parlamentarii europeni au solicitat alocarea 
unor fonduri substanțiale în noul Instrument de vecinătate, dezvoltare și cooperare 
internațională al UE (NDICI).  

 
 
 
 
 
 
 

 
14 A se vedea comunicarea „Către o strategie cuprinzătoare cu Africa”. 

https://sdgs.un.org/goals
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2453
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020JC0004
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Așteptările pentru viitoarea strategie UE-Africa includ: 
 

 sprijin financiar și tehnic, pe termen lung al UE, pentru țările africane pentru 
a stimula adaptarea la schimbările climatice;  

 sprijinul UE pentru integrarea regională africană pentru a contribui la 
reducerea dependenței de importurile străine; 

 sprijinul UE pentru ambițiile Africii pentru a obține o zonă continentală de 
liber schimb;  

 sprijinul UE pentru asigurarea sănătății sexuale și reproductive și pentru 
drepturile care trebuie protejate în noul parteneriat; 
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 creditorii internaționali, cum ar fi Fondul Monetar Internațional și Banca 
Mondială, să facă mai mult pentru ameliorarea datoriilor; 

 stabilirea demnității umane a refugiaților și a migranților ca prioritate. 
 

„(...) Europa și Africa au nevoie una de cealaltă; un 
parteneriat nou și egal trebuie să reflecte acest lucru. Împreună, 
putem îmbunătăți durabilitatea, să combatem sărăcia, 
nedreptatea și inegalitatea, protejarea biodiversității și 
combaterea schimbărilor climatice, precum și abordarea 
problemelor de sănătate la nivel mondial. Emanciparea femeilor 
și tinerilor este cheia relației noastre: ei sunt viitorul. Ei vor juca nu 
numai un rol decisiv în acest nou parteneriat, ci și pe continentul 
african în sine.” - Chrysoula Zacharopoulou (Renew, FR), raportor 

 
Parlamentul European va dezbate și vota proiectul de rezoluție15 în timpul 

sesiunii plenului din martie a.c. Textul va contribui la dezbaterea viitoarei strategii 
UE - Africa. Procesul va fi încheiat cu adoptarea strategiei comune la Summitul UE -
Uniunea Africană, care va avea loc la sfârșitul acestui an. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 A se consulta documentul 2020/2041(INI)  - O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru o strategie durabilă 
și dezvoltare favorabilă incluziunii – fișă de procedură. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2041(INI)&l=en
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Miniștrii UE s-au reunit, în sistem de videoconferință, la Bruxelles, pentru a 

dezbate o serie de subiecte, precum orientările pentru lansarea consultărilor 
bilaterale formale dintre UE și Regatul Unit vizând stabilirea posibilităților de pescuit 
definitive pentru 2021, impactul și perspectivele celor mai recente evoluții 
comerciale din sectorul agricol al UE, stadiul actual al negocierilor interinstituționale 
privind pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) după 2020. 

În deschiderea reuniunii, președinția portugheză  și-a prezentat prioritățile 
din domeniul agricol, care vizează, în principal, finalizarea negocierilor privind 
reforma PAC în cursul primăverii acestui an, dezvoltarea rurală, promovarea utilizării 
durabile a pesticidelor și stabilirea priorităților UE pentru Summitul ONU privind 
sistemele alimentare. De asemenea, s-a discutat despre stabilirea posibilităților de 
pescuit pentru Regatul Unit și Norvegia, finalizarea regulamentului privind noul Fond 

Videoconferința miniștrilor agriculturii 
și pescuitului  

25 
 ianuarie 

2021 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ 
A CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2021/01/25/


21 
 
 

european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)16 și convenirea unei abordări 
generale pentru revizuirea sistemului UE de control al pescuitului.   

În cadrul dezbaterilor privind lansarea consultărilor bilaterale formale dintre 
UE și Regatul Unit au vizat stabilirea posibilităților de pescuit definitive pentru 2021, 
miniștrii și-au exprimat intenția de a promova exploatarea durabilă pe termen lung 
a stocurilor de pește pentru a garanta securitatea stocurilor și a mijloacelor de 
subzistență ale comunităților de pescari. Totodată, miniștrii s-au pronunțat pentru 
desfășurarea consultărilor în condiții de claritate și transparență, pe baza informării 
pe tot parcursul procesului. 

De asemenea participanții au fost de acord cu faptul că negocierile UE-
Norvegia privind posibilitățile de pescuit trebuie finalizate pentru a se clarifica modul 
de gestionare a stocurilor comune de pește.   

„(...) Consultările dintre UE și Regatul Unit 
privind posibilitățile de pescuit pentru 2021 reprezintă 
un exercițiu istoric. Este prima ocazie când vom pune 
în aplicare Acordul comercial și de cooperare dintre 
UE și Regatul Unit. Dorim să creăm condițiile necesare 
pentru a se ajunge la un acord al cărui nucleu să îl 
constituie durabilitatea, asigurându-se mijloacele de 
subzistență ale comunităților de pescari. ” Ricardo 

Serrão Santos, ministrul afacerilor maritime din Portugalia 

În continuarea lucrărilor, miniștrii au schimbat opinii cu privire la evoluțiile 
recente ale comerțului internațional și la impactul acestora asupra sectorului 
agroalimentar din UE. Mai mulți miniștri au subliniat necesitatea încheierii 
acordurilor comerciale de către UE,  în condiții de concurență echitabilă, fiind vizat, 
în special Acordul cu Mercosur, și faptul că produsele agroalimentare importate din 
țări terțe trebuie să respecte standardele înalte în materie de mediu și de 
durabilitate ale UE.  

 
16 La 22 aprilie 2020, Consiliul a adoptat noi norme menite să atenueze impactul pandemiei generate de Covid-19 , care modifică 
Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit și  afaceri maritime (FEPAM) și Regulamentul privind organizarea comună 
a piețelor (OCP), în cadrul actualului sistem de finanțare pentru 2014-2020 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-uk-tca-brochure_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-uk-tca-brochure_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1586180635399&uri=CELEX:02014R0508-20190716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601
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Totodată, miniștrii au salutat Acordul dintre UE și Regatul Unit, precum și 
exceptarea de la plata tarifelor a produselor agroalimentare, evidențiind  
obligativitatea monitorizării atente a punerii în aplicare a acestuia, pentru a se 
asigura siguranța și stabilitatea sectorului. Miniștrii au menționat, de asemenea, 
noile perspective care se conturează odată cu noua administrație a SUA, mai ales în 
ceea ce privește dezamorsarea tensiunilor comerciale. 

În continuare, Comisia Europeană a prezentat o sinteză actualizată a celor  mai 
recente acorduri negociate de UE, precum cele cu Mercosur, Canada, Japonia, 
Vietnam și Mexic. 

Președinția Consiliului UE a informat miniștrii cu privire la stadiul actual 
al negocierilor privind pachetul de reformă a PAC ulterior anului 2020, explicând că 
au fost planificate mai multe reuniuni și întâlniri de lucru la nivel  tehnic, în vederea 
obținerii unui acord până la primăvară. Punctele de interes ale discuțiilor au vizat 
noul model de performanță, arhitectura ecologică, standardele de mediu, precum și 
comerțul cu țările terțe și măsurile excepționale de piață. Unii miniștrii și-au 
exprimat susținerea pentru abordarea generală convenită de către Consiliu în 
octombrie 2020 cu ocazia negocierilor interinstituționale, iar alții și-au exprimat 
sprijinul pentru anumite amendamente propuse de Parlamentul European. Miniștrii 
și-au manifestat intenția de a ajunge la un acord cât mai curând posibil, care să 
reflecte simplificarea normelor, noul model de performanță și echilibrul dintre 
efectele socioeconomice și de mediu. 

„(...) Pentru președinția noastră, obținerea unui acord până la primăvară în 
cadrul negocierilor privind reforma PAC reprezintă o prioritate absolută. Intenționăm 
să valorificăm eforturile președințiilor anterioare și să fructificăm succesele lor 
pentru a ne atinge obiectivul. Abordarea generală a Consiliului rămâne ghidul nostru 
în cadrul negocierilor. Aceasta este un text echilibrat, care ne va ajuta să ajungem la 
un acord echilibrat.” Maria do Céu Antunes, ministrul agriculturii din Portugalia 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/21/council-agrees-its-position-on-the-next-eu-common-agricultural-policy/
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Consiliul afaceri externe a aprobat concluziile cu privire la Venezuela, 

subliniind că UE sprijină demersurile pentru a se ajunge la o soluție politică pașnică, 
prin alegeri locale, legislative și prezidențiale care sunt credibile, incluzive și 
transparente. 

De asemenea, Consiliul a aprobat concluziile privind cazul-pilot pentru 
conceptul de prezențe maritime coordonate în Golful Guineei. Scopul acestuia este 
de a contribui la siguranța și la lupta împotriva pirateriei, prin coordonarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre. 

Totodată, în cadrul acestei reuniuni au fost aprobate concluziile privind 
diplomația climatică și energetică cu privire la dimensiunea externă a Pactului 
ecologic european. Astfel, neutralitatea carbonului și sprijinul acordat țărilor în curs 
de dezvoltare în tranziția lor energetică reprezintă principiile directoare pentru 
acțiunile externe întreprinse de Uniunea Europeană. 

În cadrul reuniunii, au fost discutate și aspecte referitoare la relațiile UE cu 
Statele Unite.  

 

Conferința video informală a miniștrilor justiției a fost prezidată de ministrul 

justiției portughez, Francisca Van Dunem.  

Discuțiile au vizat prioritățile identificate de președinția portugheză în 
domeniul justiției, respectiv protecția adulților vulnerabili din Europa - calea de 
urmat, drept penal și protecția drepturilor de proprietate intelectuală - relația dintre 
contrafacere și crima organizată și e-justiția pe drumul către un proces de 
digitalizare incluziv. 

Reuniunea Consiliului afaceri externe 25 ianuarie 
2021 

Conferința informală a miniștrilor 
justiției  

29 ianuarie 
2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/01/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/25/venezuela-council-adopts-conclusions-on-the-outcome-of-the-legislative-elections/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/25/gulf-of-guinea-council-conclusions-launching-the-pilot-case-for-the-coordinated-maritime-presences-concept/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/25/council-adopts-conclusions-on-climate-and-energy-diplomacy/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/
https://www.consilium.europa.eu/media/48085/nota-de-agenda-en_29-jan.pdf
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