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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 
Mihai Banu 
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Potrivit previziunilor economice ale Comisiei începând din iarna anului 

2021 economia zonei euro va crește cu 3,8 % (atât în 2021, cât și în 2022), iar 
economia UE va crește cu 3,7 % în 2021 și cu 3,9 % în 2022. 

 În ceea ce privește România, se preconizează că PIB-ul va crește cu 3,8 % în 
2021 și cu 4% în 2022. În privința inflației din România - în 2021 se va înregistra o 
ușoară creștere, la 2,6 %, fiind urmată de o ușoară scădere la 2,4 % în 2022. 

Comisia, în același timp, a ținut cont de creșterea numărului de cazuri de 
îmbolnăviri și de apariția unor noi tulpini mai contagioase ale coronavirusului în 
Europa, care au condus la impunerea, reintroducerea sau înăsprirea măsurilor, în 
mai multe state membre, pentru limitarea răspândirii virusului. Deși au fost 
demarate programe de vaccinare în întreaga UE oficialii sunt rezervați și prudenți 
în evaluări. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 

ECONOMIE 
 Previziunile economice din iarna anului 2021 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_ro_en.pdf
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Impactul economic al 
pandemiei rămâne inegal de la un stat 
membru la altul și se preconizează că 
ritmul redresării va varia în mod 
semnificativ. Pandemia s-ar putea 
dovedi mai persistentă sau mai severă 
pe termen scurt decât se presupunea 
în această previziune sau ar putea 
exista întârzieri în derularea 
programelor de vaccinare. Acest lucru 
ar putea întârzia relaxarea măsurilor 
de limitare a răspândirii virusului, 
ceea ce ar afecta calendarul și forța 
de redresare. Există, de asemenea, 
riscul unor efecte mai profunde ale 
crizei pentru structura economică și 
socială a UE, în special datorită 
falimentelor pe scară largă și pierderii 
locurilor de muncă. Acest lucru ar 

afecta sectorul financiar, ar crește 
șomajul pe termen lung și ar agrava 
inegalitățile. 

Paolo Gentiloni, responsabilul 
european pentru economie, a 
declarat: „(…) Europenii trec printr-o 
perioadă dificilă. Pandemia încă 
persistă, iar consecințele sociale și 
economice ale acesteia sunt cu atât 
mai evidente. O iarnă dificilă, dar se 
vede, în sfârșit, lumina de la capătul 
tunelului. Pe măsură ce tot mai multe 
persoane vor fi vaccinate în lunile 
următoare, relaxarea măsurilor de 
limitare a răspândirii virusului ar 
trebui să permită o revenire mai 
puternică pe parcursul primăverii și al 
verii. Economia UE ar trebui să revină 
la nivelurile PIB-ului dinainte de 
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pandemie în 2022 - mai devreme 
decât se preconizase anterior - deși 
producția pierdută în 2020 nu va fi 
recuperată atât de repede, nici în 
același ritm în întreaga Uniune. 
Această previziune este supusă unor 
riscuri multiple, legate, de exemplu, de 

noile variante ale COVID-19 și de 
situația epidemiologică globală. Pe de 
altă parte, impactul Next Generation 
EU ar trebui să ofere un impuls 
puternic economiilor celor mai 
afectate în următorii ani, care nu sunt 
încă integrate în proiecțiile actuale.” 

 

 

 
 
Comisia a prezentat prima sa evaluare privind cooperarea cu țările 

partenere în materie de readmisie, conform cerințelor Regulamentului (CE) nr. 
810/2009 privind instituirea unui cod de vize revizuit și ca parte a abordării 
cuprinzătoare a politicii în domeniul migrației, prezentată în noul pact privind 
migrația și azilul. Returnarea și readmisia, precum și reintegrarea durabilă sunt 
elemente esențiale ale parteneriatelor globale, echilibrate, adaptate și reciproc 
avantajoase în materie de migrație cu țări din afara UE. Noul pact privind migrația 
și azilul, prezentat în septembrie 2020, pune accent pe faptul că returnările 
efective necesită o serie de proceduri îmbunătățite, în interiorul UE, care vor 
determina reducerea fragmentării abordărilor naționale și vor permite, totodată, o 
cooperare mai strânsă și o solidaritate consolidată între toate statele membre. 

 

AFACERI INTERNE 
 Consolidarea cooperării în materie de returnare și readmisie ca 
parte a unei politici a UE echitabile, efiente și cuprinzătoare în 
domeniul migrației  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0056&qid=1613040925762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0810-20200202
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
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Uniunea Europeană, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS), a lansat un program regional, finanțat cu 40 milioane euro, pentru a sprijini 
cele 6 țări ale Parteneriatului estic - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina, în asigurarea disponibilității vaccinului împotriva 
Covid-19 și pregătirii pentru vaccinarea eficace și în condiții de siguranță a 
populației.  

Prin acest program se vor pregăti cele 6 țări pentru primirea și administrarea 
eficientă a vaccinurilor primite prin mecanismul COVAX și prin mecanismele de 
partajare a vaccinurilor cu statele membre ale UE. Programul include comunicarea 
riscurilor, sprijin pentru gestionarea lanțului de aprovizionare cu vaccinuri, date 
privind vaccinarea și monitorizări privind siguranța, instruirea managerilor din 
domeniul sănătății și a personalului medical implicat în campania de vaccinare, 
programarea vaccinărilor, precum și sprijin logistic esențial pentru livrarea și 
manipularea vaccinurilor și a proviziilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecinătate și extindere 

Noul program de sprijinire a pregătirilor pentru vaccinare în țările 
Parteneriatului estic  

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/vaccination-eastern-partnership-countries_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
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08 februarie 2021 
Videoconferință cu ministrul afacerilor externe al  
Republicii Populare Chineze, dl Wang Yi 

 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a discutat cu dl Wang Yi, ministrul afacerilor externe al 
Chinei, prin videoconferință, despre relațiile UE-China, lupta împotriva COVID-19, 
agenda bilaterală UE - China pentru 2021, necesitatea continuării solidarității și a 
parteneriatului în dezvoltarea și livrarea vaccinurilor și evitarea politizării 
vaccinurilor, precum și relațiile cu Statele Unite ale Americii.  

Dialogul privind aspectele internaționale au vizat, în special, răspunsul la 
lovitura militară din Myanmar dar și necesitatea unei coordonări internaționale 
strânse și continue asupra Iranului.  Înaltul Reprezentant a recunoscut rolul pozitiv 
jucat de China în păstrarea Planului de Acțiune Comprehensiv Comun (JCPoA) până 
în prezent și cu acest prilej, și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la 
traiectoria nucleară a Iranului și a subliniat urgența continuării eforturilor 
diplomatice pentru a asigura implementarea completă a JCPoA de către toate 
părțile, în conformitate cu cele convenite la reuniunea ministerială a participanților 
la JCPoA, din 21 decembrie 2020. 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92825/china-high-representativevice-president-josep-borrell-holds-video-conference-state_en
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/news/article/iran-ministerial-meeting-of-the-joint-commission-of-the-jcpoa-q-a-from-the


9 
 
 

9 februarie 2021 
Vecinătatea sudică: UE propune o nouă agendă pentru Mediterana 

Cooperarea dintre UE și țările mediteraneene este fondată pe Procesul 

Barcelona, care a fost lansat în 1995, o dată cu semnarea Declarației de la 
Barcelona. Declarația de la Barcelona a lansat Parteneriatul euromediteranean cu 
scopul de a crea o zonă de pace, de prosperitate, în care au loc și schimburi 
interpersonale și culturale. Parteneriatul a fost reînnoit prin inaugurarea Uniunii 
pentru Mediterana, la 13 iulie 2008. Ultima revizuire a politicii europene de 
vecinătate a avut loc în 2015. 

UE și țările partenere din regiunea sud-mediteraneană au sărbătorit în 
noiembrie 2020 cea de-a 25-a aniversare a lansării parteneriatului lor. Aceasta a 
fost o bună ocazie de a reflecta asupra parteneriatului strategic cu regiunea, în 
lumina provocărilor politice, socioeconomice, financiare și de mediu exacerbate de 
pandemia COVID-19 și de a reevalua parteneriatul UE cu țările din vecinătatea 
sudică.  

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare comună 

privind parteneriatul reînnoit cu țările din vecinătatea sudică, o nouă agendă 
pentru Mediterana.  

Comunicarea comună propune următoarele direcții-cheie pentru 
parteneriat: 

• un Plan economic și de investiții pentru vecinii din sud care va 
contribui la stimularea redresării socioeconomice pe termen lung, la promovarea 
dezvoltării durabile, la soluționarea dezechilibrelor structurale ale regiunii și la 
valorificarea potențialului economic al acesteia; planul include inițiative 
emblematice concrete în sectoarele prioritare și vizează creșterea atractivității 
regiunii față de investitori; 

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/barcelona_declaration.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/barcelona_declaration.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2008%3A0319%3AFIN
https://ufmsecretariat.org/
https://ufmsecretariat.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015JC0050&qid=1612771706309&from=RO
https://ufmsecretariat.org/25agenda/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=JOIN%3A2021%3A2%3AFIN&qid=1613040925762
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• conjugarea eforturilor pentru 
combaterea schimbărilor climatice, reducerea 
emisiilor nocive, utilizarea resurselor, în mod 
durabil, și accelerarea tranziției ecologice; 

• un angajament reînnoit pentru 
susținerea principilor statului de drept, a 
drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale, a egalității, democrației și 
bunei guvernanțe ca temelii pentru crearea 
unor societăți stabile, echitabile, favorabile 
incluziunii și prospere, respectând diversitatea 
și toleranța; 

• abordarea în comun a 
problemelor legate de migrația ilegală și de 
strămutările de persoane, dar și valorificarea 
eficientă a beneficiilor migrației legale, prin 
parteneriate cuprinzătoare adaptate și 
reciproc avantajoase, protejând drepturile 
migranților și refugiaților; 

• un angajament reînnoit de 
solidaritate și unitate între statele membre ale 
UE reprezintă o condiție prealabilă pentru 
punerea în aplicare efectivă a Agendei pentru 
Mediterana; acest lucru va permite susținerea 
eforturilor de soluționare a conflictelor și de 
abordare a preocupărilor comune în materie 
de securitate, precum și de cooperare 
economică și sectorială. 
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Noua agendă pentru Mediterana propune o serie de acțiuni de-a lungul 
următoarelor domenii-cheie de politică: 

• dezvoltarea socială, buna guvernanță și respectarea principiilor 
statului de drept: reînnoirea angajamentului comun de a susține democrația, 
separația puterilor, drepturile și libertățile omului și administrare responsabilă; 

• reziliența, prosperitatea și tranziția digitală - sprijinirea unor economii 
rezistente, favorabile incluziunii, durabile și conectate, care să creeze oportunități 
pentru toți, în special pentru femei și tineri; 

• pacea și securitatea - acordarea de sprijin țărilor pentru a face față 
provocărilor în materie de securitate și pentru a găsi soluții la conflictele în curs; 

• migrația și mobilitatea - abordarea în comun a provocărilor pe care le 
reprezintă strămutarea forțată și migrația ilegală și promovarea unor căi sigure și 
legale pentru libera circulație și migrație; 

• tranziția ecologică, reziliența la schimbările climatice, energia și 
mediul - valorificarea potențialului pe care îl oferă un viitor cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, protejarea resurselor naturale ale regiunii și generarea unei 
creșteri economice ecologice. 

Dl Josep Borrell a declarat: „(…) Această comunicare transmite un mesaj 
crucial cu privire la importanța pe care o acordăm vecinătății sudice. Un 
parteneriat mediteranean consolidat rămâne un imperativ strategic pentru 
Uniunea Europeană. La 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Barcelona și la 
10 ani de la declanșarea «Primăverii arabe», dificultățile din regiunea 
mediteraneană – multe dintre acestea rezultând din tendințele mondiale – rămân 
enorme. Pentru a aborda aceste situații, trebuie să ne reînnoim eforturile comune 
și să conlucrăm strâns în calitate de parteneri, în interesul tuturor. Aceasta este 
tema noii agende. Suntem hotărâți să colaborăm cu partenerii din vecinătatea 
sudică în cadrul unei noi agende care se va axa în primul rând pe oameni, în special 
pe femei și pe tineri, și îi va ajuta să își transpună în realitate așteptările cu privire 
la viitor, să își exercite drepturile și să construiască o vecinătate sudică pașnică, 
sigură, mai democratică, mai ecologică, prosperă și favorabilă incluziunii.” 
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11 februarie 2021 
Consiliul de asociere UE - Ucraina 

 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, dl Josep Borrell, a prezidat Consiliul de asociere UE - Ucraina, iar 
delegația ucraineană a fost condusă de Denis Șmihal, prim-ministrul Ucrainei. 

Discuțiile au vizat punerea în aplicare a acordului de asociere UE - Ucraina și 
evoluțiile legate de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Astfel, a fost 
dezbătută punerea în aplicare a acordului de asociere, cu accent pe reformele 
politice, statul de drept și securitatea, cooperarea economică și comerțul.  

De asemenea, a existat un schimb de opinii cu privire la situația actuală din 
estul Ucrainei, la punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk, în special în ceea ce 
privește aspectele umanitare și nerecunoașterea anexării ilegale de către Federația 
Rusă a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol ș.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/02/11/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Ukraine+Association+Council
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22014A0529%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/ukraine/
https://peacemaker.un.org/ukraine-minsk-implementation15
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CONSOLIDAREA PROTECȚIEI CIVILE A UE 

PE a dezbătut, la 8 februarie a.c.,  reforma provizorie a mecanismului de 

protecție civilă al UE1, care vizează îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și a 
răspunsului la dezastre.  

Parlamentul European și Consiliul UE au convenit să consolideze cadrul legal 
existent privind protecția civilă, ca răspuns la experiența fără precedent a 
pandemiei generată de COVID-19. 
                                                            
1 Mecanismul de protecție civilă al UE a fost înființat în 2013 ca un sistem voluntar pentru a ajuta statele membre să 
facă față dezastrelor naturale din ce în ce mai frecvente. În timpul crizei actuale a COVID-19,  a facilitat repatrierea a 
peste 90.000 de cetățeni ai UE din întreaga lume – fișă de procedură. 

8 – 11  
februarie 2021 

DIN ACTIVITATEA PLENULUI  

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
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Noile dispoziții oferă asigurări că UE și statele membre vor fi mai bine 
pregătite să răspundă la situații de urgență, mai ales atunci când acestea afectează 
mai multe țări în același timp. Pentru a desfășura mai rapid orice ajutor în timp de 
criză, Comisia Europeană va putea achiziționa direct, în condiții specifice, resursele 
necesare în cadrul rescEU2. În acest sens, se vor aloca 1.263 miliarde euro pentru 
mecanismul de protecție civilă, în perioada de finanțare 2021-2027; suma va putea 
fi suplimentată cu 2.056 miliarde euro din Instrumentul de redresare al UE; acest 
buget global este de aproximativ 5 ori mai mare decât cel disponibil în ultimii 7 ani.  

Parlamentul European s-a asigurat că există destule fonduri pentru cei 3 
piloni ai mecanismului - prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastre.  

De asemenea, Comisia Europeană și statele membre vor defini obiectivele 
de rezistență la dezastre pentru a sprijini acțiunile de prevenire și pregătire. Aceste 
obiective sunt menite să îmbunătățească capacitatea UE și a statelor memre de a 
rezista la efectele dezastrelor transfrontaliere mari. 

„(...) În urmă cu 1 an, pandemia a «aterizat» pe 
țărmurile Europei. În urmă cu 1 an, cererea Italiei de sprijin 
prin Mecanismul de protecție al UE a rămas fără răspuns, 
întrucât statele membre se confruntau cu perspectiva ca 
pandemia să le lovească direct. Modificările dezbătute  
asigură că nici o cerere de ajutor din partea unui stat UE 
către Uniune nu va rămâne fără răspuns. Sunt mândru de 
rapiditatea, urgența și ambiția pe care Parlamentul 
European le-au insuflat în propunere și în acest rezultat. 
Implementarea rapidă va fi acum cheia.” - Nikos 
Androulakis, raportor 

 
Se așteaptă ca Parlamentul European și Consiliul UE să aprobe modificările 

dezbătute. 
 

                                                            
2 Din 2019, când a fost creat „rescEU”, UE poate procura în comun resurse pentru a ajuta țările afectate de dezastre 
atunci când capacitatea națională este suprasolicitată. În această criză, au fost procurate peste 1,3 milioane de măști 
de protecție, împreună cu ventilatoare, echipamente de protecție individuală, produse terapeutice și alte bunuri și 
desfășurat prin rescEU pentru a sprijini serviciile naționale de sănătate. O nouă rezervă medicală strategică rescEU, 
găzduită în prezent de nouă țări din UE, permite UE să reacționeze mai rapid la crize. 
 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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TINERII ȘI SECTORUL SPORTIV 

În dezbaterea, care a avut loc la 8 februarie a.c., privind instrumentele de 

recuperare post pandemiei de COVID-19,  membrii Comisiei pentru cultură și 
educație (CULT) a PE, susținuți de plenul PE, au cerut Comisiei Europene și statelor 
membre să își intensifice eforturile pentru a preveni efectele negative de durată 
asupra tinerilor și sectorului sportiv. 

„ (...) Atât instrumentele de recuperare ale UE, cât și 
planurile naționale de redresare trebuie să ofere sprijin pe 
termen scurt sectorului sportiv și tinerilor. (...) Trebuie să 
sprijinim cele mai vulnerabile sectoare și avem nevoie de o mai 
mare flexibilitate pentru a susține toate tipurile de educație, 
inclusiv învățarea profesională și informală. De asemenea, 
trebuie să creștem investițiile în tranziția digitală.” - Sabine 
Verheyen, președinte CULT   

Parlamentarii europeni au subliniat că piața forței de muncă pentru tineri 
este deosebit de sensibilă la crizele economice, mulți având locuri de muncă 
instabile, cu salariu redus, cu jumătate de normă, care nu sunt bine protejate din 
punct de vedere legal și au standarde de securitate socială reduse.  

În această perioadă, statisticile arată că oportunitățile de angajare și 
veniturile tinerilor sunt foarte afectate. Din acest motiv, deputații europeni se tem 
de dispariția posibilităților de educație, voluntariat și formare. 

Prin urmare, planurile naționale de redresare trebuie să se concentreze pe 
tineri și pe programele UE, precum Erasmus+, Corpul european de solidaritate, 
Garanția pentru tineri, strategia digitală; acestea trebuie valorificate pentru a evita 
dezamăgirea tinerilor și a generațiilor viitoare. Aceasta este poziția plenului PE care 
a fost adoptată prin rezoluția de la 10 februarie a.c. Trebuie să se investească în 
schemele personalizate pentru păstrarea și crearea de locuri de muncă și pentru 
recalificare, astfel încât grupurile vulnerabile să fie protejate mai bine. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0045_RO.html
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De asemenea, s-a discutat și despre consecințele devastatoare ale 
pandemiei asupra sectorului sportiv3. Parlamentarii sunt îngrijorați de posibilele 
daune de durată care pot afecta sporturile profesionale și de bază și sănătatea 
publică în general. Prin urmare, cer statelor membre să sprijine sportul prin fonduri 
naționale, prin planurile lor de recuperare. În plus, sectorul ar trebui să aibă acces 
deplin la instrumentul de recuperare și reziliență, precum și la programele 
sectoriale, precum Fondul de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și 
EU4Health. Este necesară o abordare la nivelul UE pentru a ajuta sectorul să-și 
revină, în special prin abordarea redresării în cadrul Planului de lucru al UE pentru 
sport. 

 

SALARIUL MINIM – O SOLUȚIE LA REDUCEREA INEGALITĂȚILOR 

PE a dezbătut și votat (la 8 și 10 februarie a.c.) măsuri de combatere a 
inegalității de salarizare  și de abordare a sărăciei persoanelor încadrate în muncă 
și a solicitat un salariu minim, condiții de muncă egale pentru angajații 
platformelor online și un echilibru mai bun între viața profesională și viața 
personală. Proiectul de raport a avut la bază principiul „munca este cea mai bună 
soluție împotriva sărăciei”, dar acesta nu se aplică întotdeauna sectoarelor cu 
salarii mici sau celor cu locuri de muncă precare și atipice. Propunerea de directivă 
a UE privind salarii minime, prezentată în luna octombrie 2020, își propune să 
contribuie la reducerea inegalităților tot mai mari, atât în interiorul, cât și între 
statele membre. Parlamentarii europeni au subliniat că directiva trebuie să asigure 
salarii minime statutare acolo unde este cazul, stabilite întotdeauna peste pragul 
sărăciei. De asemenea, precizează că angajatorii nu ar trebui să deducă din salariul 
minim costurile pentru desfășurarea muncii, cum ar fi cazarea, îmbrăcămintea 
necesară, instrumentele, protecția personală și alte echipamente. 

Totodată, cadrul legislativ privind condițiile minime de muncă trebuie pus în 
aplicare pentru toți lucrătorii ca un alt element important al luptei împotriva 
sărăciei în muncă. În acest sesns, parlamentarii europeni au subliniat importanța 
protejării lucrătorilor din noua economie digitală, care adesea nu au aceleași 

                                                            
3 Aportul sectorului sporturilor la PIB-ul european este cotat la 2,12 %, acest sector asigurând și 2,72 % din totalul 
locurilor de muncă din UE, cu aproximativ 5,67 milioane de locuri de muncă. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/news-footage?d=20210208&br=ALL
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0682:FIN:RO:PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=ro
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drepturi sociale și de muncă cum au ceilalți lucrători. Prin urmare, s-a solicitat 
Comisiei Europene să propună o legislație adecvată prin care să se asigure că și 
angajații platformelor online beneficiază de protecție socială și se pot organiza în 
sindicate. Pentru a avea susținere, toate aceste demersuri ar trebui coroborate cu 
transpunerea și punerea în aplicare a Directivei privind echilibrul între viața 
profesională și viața personală, care este esențială pentru combaterea sărăciei și a 
inegalității.  

„(...) UE este una dintre cele mai bogate regiuni din lume. Cu 
toate acestea, 95 de milioane de europeni trăiesc în pericolul 
sărăciei. Numai din acest motiv, avem nevoie de acțiuni urgente 
pentru a asigura o viață liberă și lipsită de sărăcie pentru toți. În 
toată Europa, avem nevoie de standarde sociale minime și de 
sisteme puternice de securitate socială. Avem nevoie de salarii și 
venituri care să permită un trai decent. Nu ar trebui să permitem 

ca interesele economice să prevaleze asupra protecției sociale.”-  Ӧzlem Demirel, 
raportor 

 

SITUAȚIA DIN RUSIA 

Înaltul Reprezentant al UE pentru politica externă a UE, Josep Borrell, a 
avut o intervenție, la 9 februarie a.c., în plenul PE despre tulburările politice din 
Rusia, inclusiv despre cazul Navalnîi și despre protestele din întreaga țară4.  

În timp ce unii parlamentari europeni au apreciat demersurile făcute de 
oficialul european, alții au condamnat vizita de la Moscova, subliniind că nu a avut 
loc într-un moment oportun din cauza deteriorării prelungite a relațiilor UE - Rusia, 
a continuării agresiunii rusești în Ucraina, a represiunii împotriva protestatarilor și 
a diplomaților UE expulzați din țară, a tentativelor de asasinat ale serviciilor de 

                                                            
4 Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE , a efectuat o vizită în Rusia, în perioada 4-6 februarie a.c., unde a avut 
întrevederi cu dl Serghei Lavrov, ministrul afacerilor externe,  și cu alți politicieni ruși. În ultimele săptămâni, mii de 
cetățeni au participat la proteste stradale pentru a solicita eliberarea liderului opoziției aflat în închisoare, Alexei 
Navalnîi, pentru a critica corupția și scăderea nivelului de trai. Protestatarii fost întâmpinați cu arestări în masă și 
represiuni brutale din partea poliției. Alexei Navalnîi a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare de o instanță 
din Moscova, la 2 februarie a.c. El este acuzat de încălcarea condițiilor unei pedepse cu suspendare pentru acuzații 
de delapidare, despre care liderul opoziției a afirmat că sunt fabricate politic.  În urma arestării lui Navalnâi la 
recenta sa întoarcere din Germania, unde s-a recuperat în urma unei tentative de asasinat, Parlamentul European a 
adoptat o rezoluție prin care solicita eliberarea imediată a acestuia și sancțiuni UE mult mai severe împotriva Rusiei. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk?_package_detail_portlet_PackageDetailPortlet_selectedDate=09%2F02%2F2021
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92722/my-visit-moscow-and-future-eu-russia-relations_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_RO.html
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informații din țară și a condamnării și 
reținerii în închisoare a liderului 
opoziției, Alexei Navalnîi.5 

Dl Borrell a declarat că a mers la 
Moscova pentru a vedea dacă 
guvernul rus este interesat să 
soluționeze evoluțiile negative ale 
relațiilor UE - Rusia  prin intermediul 
relațiilor și negocierilor diplomatice. 

Mulți membri ai PE au subliniat că guvernul rus nu este interesat să facă 
nimic în acest sens, atât timp cât Uniunea Europeană continuă să ridice probleme 
legate de drepturile omului și statul de drept, și au criticat puternic 
comportamentul și atitudinea ministrului rus de externe, dl Sergey Lavrov, față de 
UE, dar și pe cea a dlui Josep Borrell, din timpul întâlnirilor și a conferinței de presă, 
pe care au considerat-o că ar fi servit la subminarea intereselor UE. 

De asemenea, o parte dintre membri PE au amintit eșecul statelor membre 
ale UE de a pune în aplicare mai multe acțiuni puternice împotriva Rusiei, inclusiv 
sancțiuni suplimentare. Unii dintre aceștia au denunțat anumite state ale UE că nu 
au răspuns în mod adecvat cu privire la deteriorarea relațiilor UE - Rusia, de 
exemplu prin oprirea lucrărilor la gazoductul „Nord Stream II”. 

 

ACTUALA STRATEGIE A UE PRIVIND VACCINURILE 

Declarațiile reprezentanților Consiliului UE și ai Comisiei Europene din 

dezbaterea privind vaccinurile COVID-19, de la 10 februarie a.c.,  au ridicat semne 
de întrebare în ceea ce privește situația din Europa, marcată de întârzieri în 
furnizarea vaccinurilor, transparența contractelor și a datelor, precum și la sistemul 
recent lansat de autorizare a exporturilor de vaccinuri. 

 

                                                            
5 „În acest context, circa 70 de membri ai Parlamentului European, aparținând mai multor grupuri politice, au inițiat 
o scrisoare prin care solicit demisia lui J. B. subsecvent vizitei la Moscova, pe care aceștia o calificată drept 
„umilitoare”.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/02/08/Letter-to-vdL-regarding-HR-Borrell.pdf
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Susținând alegerea UE de a comanda vaccinuri în mod colectiv, necesitatea 
solidarității la nivel mondial și decizia de a se axa pe siguranța și eficiența 
vaccinurilor, dna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene  a precizat 
că: „(...) Trebuie trase învățăminte din greșelile din trecut deoarece nu suntem încă 
acolo unde am vrea să ne aflăm în lupta împotriva virusului.” 

Inițial se aștepta ca parlamentarii europeni să își reafirme sprijinul pentru o 
abordare unitară a UE, în dezbaterea cu președintele Von der Leyen, așa cum s-a 
întâmplat la ultima ședință a plenului din ianuarie a.c., când s-a favorizat o 
abordare comună a UE în ceea ce privește combaterea pandemiei și s-a solicitat o 
transparență totală pentru contractele și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-
19.  

După ce s-a evaluat situația actuală a strategiei UE de vaccinare împotriva 
COVID-19, mai mulți membri ai PE au apreciat că Uniunea a luat decizii importante, 
adecvate, în special în ceea ce privește abordarea europeană colectivă asupra 
vaccinării și apărarea drepturilor cetățenilor săi prin punerea pe primul plan a 
siguranței și prin asigurarea respectării normelor UE în materie de răspundere 
legală. Ei au subliniat că trebuie găsite soluții pentru ieșirea din criză în spiritul 
solidarității între statele membre, precum și la nivel mondial. UE are o 
responsabilitate și trebuie să se asigure că vaccinurile sunt distribuite echitabil 
pentru întreaga lume, reiterându-se 
faptul că „...nimeni nu este în 
siguranță până când toată lumea 
este în siguranță.” 

Totodată, parlamentarii au 
recunoscut că UE a subestimat 
dificultățile legate de producția în 
masă de vaccinuri și că reprezintă o 
prioritate absolută luarea unor 
măsuri concrete de creștere a 
producției. Mai mulți eurodeputați 
au îndemnat Comisia Europeană să 
asigure punerea în aplicare a 
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contractelor existente și, în același timp, să sprijine statele membre în strategiile 
lor de distribuire a vaccinurilor.  

Pentru a consolida încrederea cetățenilor în eforturile de vaccinare și pentru 
a evita dezinformarea, UE trebuie să fie sinceră și să spună adevărul despre 
realitatea din teren. În acest sens, s-a reamintit nevoia de transparență în 
contractele încheiate, precum și accesul la informații și date cuprinzătoare și clare 
privind distribuirea vaccinurilor, în Uniune și la nivelul statelor membre. 

 

MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

PE a dezbătut și votat, la 9 februarie și 10 februarie a.c., modificările 

aduse raportului privind Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) conceput 
pentru a ajuta țările UE să facă față efectelor pandemiei generată de COVID-19. 
MRR este cel mai important element constitutiv al pachetului de stimulente 
aferent Instrumentului european de redresare „Next Generation EU”, în valoare de 
750 miliarde euro (672.5 miliarde euro sub formă de granturi și împrumuturi 
disponibile pentru finanțarea măsurilor naționale care atenuează consecințele 
economice și sociale). Textul raportului a fost convenit provizoriu între Parlamentul 
European și Consiliu UE, în decembrie 2020. Finanțarea va fi disponibilă timp de 3 
ani, iar guvernele Uniunii pot cere o prefinanțare de până la 13 % pentru planurile 
lor de redresare și reziliență. 

Pentru a fi eligibile pentru finanțare, planurile naționale de redresare și 
reziliență trebuie să se concentreze pe domeniile-cheie de politică ale UE, respectiv 
pe tranziția verde, inclusiv biodiversitatea, transformarea digitală, coeziunea 
economică și competitivitatea, precum și coeziunea socială și teritorială.  

De asemenea, planurile care se axează pe reacția instituțională la situațiile 
de criză și pe pregătirea pentru situații de criză, precum și politicile pentru copii și 
tineret, inclusiv educația și competențele, sunt eligibile pentru finanțare. 
Proiectele legate de consecințele economice și sociale ale crizei provocate de 
pandemia generată de COVID-19, care au început la 1 februarie 2020, pot fi 
finanțate prin MRR. De asemenea, fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 
37 % din buget, iar acțiunilor din domeniul digital cel puțin 20 %. Planurile trebuie 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_RO.html
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să aibă un impact social și economic de durată și să includă reforme cuprinzătoare 
și un pachet solid de investiții. Ele nu pot prejudicia în mod semnificativ obiectivele 
de mediu. Noile modificări aduse regulamentului stipulează că doar statele 
membre care s-au angajat să respecte statul de drept și valorile fundamentale ale 
Uniunii pot primi fonduri din MRR. 
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„(...) Acest vot înseamnă că banii vor fi direcționați către persoanele și 
regiunile afectate de pandemie, că acest sprijin vine pentru a 
combate criza actuală și pentru a ne consolida capacitatea de a 
depăși încercările viitoare. MRR  va contribui la modernizarea 
economiilor noastre și la ecologizarea acestora. Am stabilit norme 
privind modul de cheltuire a banilor, dar le-am conceput suficient 
de flexibile pentru a răspunde diferitelor nevoi ale statelor 
membre. În cele din urmă, aceste fonduri nu trebuie utilizate 
pentru cheltuieli bugetare obișnuite, ci pentru investiții și reforme.” - Siegfried 
Mureşan, coraportor 

 
„(...) Destinul Europei este în mâinile noastre. Avem datoria 

de a asigura redresarea și reziliența tinerilor și copiilor noștri. Unul 
dintre pilonii MRR este dedicat în special acestora, ceea ce 
înseamnă investiții în educație, reforme ghidate de nevoile acestora 
și sprijin pentru a-i ajuta să dobândească competențele de care vor 
avea nevoie. Nu dorim ca generația următoare să fie o generație 

izolată.” - Dragoș Pîslaru, coraportor 
 
 „(...) MRR este răspunsul corect la impactul provocat de virus. 

Acesta are două obiective: pe termen scurt, redresarea, prin 
sprijinirea venitului național brut, a investițiilor și a gospodăriilor, iar 
pe termen lung, acești bani vor genera schimbări și progrese în 
vederea îndeplinirii obiectivelor noastre digitale și climatice. Ne vom 
asigura că măsurile vor reduce sărăcia și șomajul, și vom ține seama de impactul 
diferențiat al crizei în funcție de gen. De asemenea, sistemele de sănătate vor 
deveni mai reziliente.” - Eider Gardiazabal Rubial, coraportor 
  

 

Comisia Europeană este responsabilă pentru aplicarea MRR și poate fi 
convocată de comisiile de resort ale Parlamentului o dată la 2 luni pentru a discuta 
situația Uniunii din perspectiva redresării și modul în care obiectivele și etapele au 
fost respectate de statele membre. Comisia Europeană va pune la dispoziția 
statelor membre și un sistem integrat de informare și monitorizare pentru 
informații comparabile referitoare la modul în care sunt folosite fondurile. 

După aprobarea și semnarea regulamentului de către Consiliu, acesta va 
intra în vigoare la o zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. 
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CONTROLUL DEMOCRATIC AL REȚELELOR DE SOCIALIZARE ȘI RESPECTAREA 
DREPTURILOR FUNDAMENTALE 

PE a dezbătut, la 10 februarie a.c., legăturile dintre noile mijloace de 

informare în masă, politică și libertatea de exprimare6, ca urmare a evoluțiilor 
recente de ambele maluri ale Atlanticului. 

În cadrul unei dezbateri cu reprezentanți ai Consiliul UE (dna Ana Paula 
Zacarias, secretarul de stat pentru afaceri europene) și ai Comisiei Europene (dna 
Věra Jourová, vicepreședinte), parlamentarii europeni au criticat puterea 
diversificată a rețelelor de socializare și impactul lor îngrijorător asupra vieții 
politice și libertății de exprimare, și au solicitat exercitarea controlului democratic 
asupra giganților tehnologici pentru a garanta libertatea de exprimare7.  

Mai mulți deputați europeni au subliniat absența unor norme clare care să 
reglementeze astfel de decizii și lipsa transparenței în practici, îndemnând Comisia 
Europeană să abordeze această problemă în Actul legislativ privind serviciile 
digitale și în Actul privind piețele digitale, precum și ca parte a Planului de acțiune 
pentru democrație. 

Majoritatea vorbitorilor s-au 
concentrat asupra necesității de a 
oferi securitate juridică pentru 
situațiile când este eliminat 
conținut online și de a se asigura că 
astfel de decizii aparțin autorităților 
responsabile din punct de vedere 
democratic, și nu companiilor 
private, pentru a proteja libertatea 
de exprimare. 

                                                            
6 2021/2512(RSP) - Controlul democratic asupra mass-mediei sociale și protecției drepturilor fundamentale – fișă de 
procedură.  
7 De amintit că alegerile europene din 2019 au fost protejate împotriva dezinformării prin intermediul unui plan de 
acțiune al UE privind dezinformarea și al Codului de bune practici al Comisiei Europene pentru platforme. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210210-0900-PLENARY_vd?start=20210210140022&end=20210210162400
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2250
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
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Parlamentarii europeni au mai adus în discuții argumente care presupun 
nevoia de a se apăra democrația și valorile UE prin combaterea dezinformării și a 
eforturilor intensificate de subminare a acestora sau de incitare la violență; 
utilizarea tehnologiei pentru a îmbunătăți, mai degrabă decât a limita, discursul 
politic, abordând, în același timp, problema proliferării discursurilor de incitare la 
ură și a discriminării online; transparența algoritmilor, utilizarea datelor cu caracter 
personal și restricționarea (sau interzicerea) practicilor de adresare de conținut 
personalizat; problemele cauzate de apariția monopolurilor tehnologice și de  
impactul acestora asupra pluralismului mass-media, precum și asupra pluralismului 
în discursul public; falsa dihotomie între sferele online și offline și necesitatea unor 
norme care să acopere toate aspectele vieții; riscurile sistemice, precum și daunele 
societale și economice pe care platformele majore le pot cauza sau exacerba. 

Având în vedere investițiile mari din bani publici, s-a solicitat un control 
parlamentar sporit al punerii în aplicare a strategiei privind vaccinurile. 

Dintre rezoluțiile adoptate în sesiunea 
8 – 11 februarie 2021 

 
9 februarie 2021 - Bruxelles  

    Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro 

   Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale 
Europene 

   Controlul achiziționării și deținerii de arme  

   Decizia de a nu formula obiecții la o măsură de punere în aplicare: Cerințele în 
materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 

   Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: sprijinul acordat de Uniune în 
anul 2021 pentru dezvoltarea rurală  

  

 Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: sprijinul acordat sectorului 
fructelor și legumelor și sectorului vitivinicol în legătură cu pandemia de COVID-
19 
 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0030_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0031_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0031_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0032_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0033_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0034_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0034_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0035_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0035_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0035_RO.html
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 10 februarie 2021 - Bruxelles  

    Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență  
   Banca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020 

   Noul plan de acțiune privind economia circulară  

   Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane 

   Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil 

   Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018  

   Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate 
în muncă  

   Impactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului 
 

 

 11 februarie 2021 - Bruxelles  

    Piețele instrumentelor financiare  

   Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii 
financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19  

   Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară  

   Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus 
II)  

   Acordul de asociere UE-Ucraina 

   Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități 
durabile, a echității sociale și a rezilienței  

   Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus  

   Situația umanitară și politică în Yemen  

   Situația din Myanmar/Birmania  

   Rwanda, cazul lui Paul Rusesabagina  

   Situația drepturilor omului în Kazahstan  

   Situația politică în Uganda  

   25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de 
la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0041_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0042_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0043_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0045_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0046_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0047_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0047_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0048_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0049_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0049_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0051_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0051_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0052_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0053_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0055_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0056_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0057_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_RO.html
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Consiliul UE, prin Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului 

(Coreper), a convenit poziția sa de negociere cu Parlamentul European pentru 
revizuirea normelor referitoare la protecția vieții private și a confidențialității în 
cadrul utilizării serviciilor de comunicații electronice.  

Proiectul de regulament privind viața privată și comunicațiile electronice, 
prezentat de Comisia Europeană în ianuarie 2017, urmează a abroga Directiva 
2002/58 asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, pentru a ține seama 
de noile evoluții tehnologice și de evoluțiile pieței (precum utilizarea pe scară largă 
a serviciilor de telefonie prin internet, a serviciilor de e-mail și de mesagerie pe 
internet, precum și apariția unor noi tehnici de urmărire a comportamentului 
online al utilizatorilor). 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ A 
CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 Consiliul UE a convenit mandatul de 

negociere cu Parlamentul European pentru 
Proiectul de regulament privind viața privată 
și comunicațiile electronice 

10 februarie 2021 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
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Viitorul regulament va constitui lege specială (lex specialis) în raport cu 
Regulamentul 2016/679, Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), 
precizând și completând dispozițiile RGPD. De exemplu, spre deosebire de RGPD, 
multe dintre dispozițiile Regulamentului privind viața privată și comunicațiile 
electronice se vor aplica atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. 

Normele actualizate privind viața privată și comunicațiile electronice vor 
defini cazurile în care furnizorilor de servicii li se va permite prelucrarea datelor 
transmise în cadrul comunicațiilor electronice sau obținerea accesului la datele 
stocate pe dispozitivele utilizatorilor finali. 

Principalele elemente ale mandatului convenit în Coreper sunt: 

- regulamentul urmează a se va aplica atât conținutului comunicațiilor 
electronice transmis prin intermediul serviciilor și rețelelor accesibile publicului, 
cât și „metadatelor” legate de comunicare (ce includ, de exemplu, informații 
privind localizarea, ora și destinatarul comunicării); 

- regulamentul se va aplica și datelor transmise de la mașină la mașină prin 
intermediul unei rețele publice, dată fiind preocuparea de asigurare a unei 
protecții depline a dreptului la viață privată și de promovare a unui internet al 
obiectelor8 sigur și de încredere; 

- în privința domeniului de aplicare teritorial – regulamentul se va aplica 
atunci când utilizatorii finali se află în UE, inclusiv în cazurile în care prelucrarea are 
loc în afara UE sau în care furnizorul de servicii este stabilit sau situat în afara UE;  

- se va institui caracterul confidențial al datelor transmise în cadrul 
comunicațiilor electronice, interzicându-se orice ingerință, inclusiv ascultarea, 
monitorizarea și prelucrarea datelor de către oricare altă persoană decât 
utilizatorul final, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de 
Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice; respectivele 
ipoteze includ, de exemplu, asigurarea integrității serviciilor de comunicații, 
verificarea prezenței programelor malware sau a virușilor sau cazurile în care 
furnizorul de servicii este obligat să respecte legislația UE sau a statelor membre în 
                                                            
8 Servicii ce implică un transfer automat de date și informații între dispozitive sau aplicații bazate pe software-uri cu 
interacțiune umană redusă sau fără interacțiune umană. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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vederea urmăririi penale a infracțiunilor sau a prevenirii amenințărilor la adresa 
siguranței publice; 

- metadatele vor putea fi prelucrate, de exemplu, pentru facturare sau 
pentru detectarea sau oprirea unei utilizări frauduloase; cu consimțământul 
utilizatorului, furnizorii de servicii ar putea utiliza metadatele pentru a evidenția 
mișcările de trafic sau pentru a proteja interesele vitale ale utilizatorilor, inclusiv 
pentru monitorizarea epidemiilor și a răspândirii acestora sau în situații de urgență 
umanitară, în special în caz de dezastre naturale sau provocate de om; se va 
impune condiția compatibilității acelui alt scop cu scopul inițial și sunt preconizate 
garanții specifice stricte; 

- utilizarea capacităților de prelucrare și stocare și colectarea de informații 
de pe un dispozitiv vor fi permise numai cu consimțământul utilizatorului sau în 
alte scopuri specifice transparente prevăzute în regulament; 

- se statuează posibilitatea, pentru utilizatorul final, a unei alegeri reale cu 
privire la acceptarea cookie-urilor9 sau a unor elemente de identificare similare;  

- în vederea evitării unei saturații legate de exprimarea consimțământului 
referitor la cookie-uri, se precizează posibilitatea utilizării, de către utilizatorul 
final, a anumitor tipuri de cookie-uri prin includerea pe o listă albă (whitelisting) a 
unuia sau mai multor furnizori în setările browserului; 

- sunt precizate norme privind identificarea liniei, listele de abonați publice și 
marketingul nesolicitat și direct. 

Odată adoptat, regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al UE și ar urma să înceapă să se aplice 2 ani mai târziu. 

 

 

 

 

 
                                                            
9 Fișier de mici dimensiuni descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online, 
precum telefon mobil, tabletă etc.), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web. 
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Președintele Consiliului European, dl Charles Michel s-a întâlnit cu prim-
ministrul Ucrainei, cu Denis Șmihal, în vederea stabilirii unui termen specific 
privind realizarea obiectivelor stabilite prin Acordul de asociere cu UE.10 

 

„(...) Considerăm Acordul de asociere ca instrument de integrare 
a Ucrainei în UE, iar activitățile de implementare a acestuia o bază 
pentru apropierea economiilor și piețelor noastre”. – Denis Șmihal, 
prim-ministrul Ucrainei 

 

Cu acest prilej, dl Charles Michel a transmis prim-ministrului Ucrainei 
sprijinul ferm pentru redresarea, reformele și lupta împotriva corupției în această 
țară, precum și faptul că UE este unită și fermă în poziția sa cu privire la 
                                                            
10 A se vedea și p. 9, mai sus. 

09 februarie 2021 

  

 Întrevedere cu dl Denis Șmihal,  
 prim-ministrul Ucrainei 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/denis-shmigal-na-zustrichi-z-sharlem-mishelem-implementaciya-ugodi-pro-asociaciyu-osnova-dlya-tisnogo-zshivannya-ekonomik-ukrayini-ta-yes
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/ukraine/
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suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. De asemenea, președintele 
Consiliului European a acceptat propunerea dlui Denis Șmihal de a face o vizită în 
Ucraina. 

 

 
Președintele Consiliului European, dl Charles Michel, s-a întâlnit cu 

președintele Republicii Burkina Faso, dl Roch Marc Christian Kabor. Scopul acestei 
reuniuni a fost să se disute despre consolidarea parteneriatului socioeconomic, 
siguranța și cooperarea în domeniul sănătății. 

Cei doi lideri au abordat situațiile din Burkina Faso, Mali și Niger, care fac ca 
aceste state să fie printre cele mai afectate, încă din 2012, de conflictul din Sahel în 
ceea ce privește jihadismul și violența.   

 

 

 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel s-a întâlnit cu ministrul 
afacerilor externe din Bahrain, dl Abdullatif bin Rashid Alzayani. La această 
reuniune au participat și subsecretarul 
de stat pentru afaceri internaţionale în 
Ministerul Afacerilor Externe din 
Regatul Bahrain, dr. Shaikh Abdullah 
bin Ahmed Al Khalifa, și reprezentantul 
la Uniunea Europeană și NATO, și 
Reprezentantul Regatului Bahrain la 
Uniunea Europeană și NATO, Dr. Bahia 
Jawad Al-Jishi. 

Participanții au avut un schimb de opinii cu privire la evoluția situației 
politice și de securitate din regiune și au discutat o serie de probleme regionale și 
internaționale actuale, precum și despre eforturile care vizează realizarea 
securității, stabilității și păcii la nivel regional și internațional. 

09 februarie 2021 
Bruxelles 

  

 Întrevedere cu dl Roch Marc Christian Kabor,             
președintele Burkina Faso 

10 februarie 2021 

  

 Întrevedere cu dl Abdullatif bin Rashid Alzayani, 
ministrul afacerilor externe din Bahrain 

https://www.africanews.com/2021/02/10/burkina-faso-president-visits-brussels-to-strengthen-cooperation/
https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=7824&language=en-US&ItemId=15393
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Cu această ocazie, dl Charles Michel a subliniat importanța dezvoltării 
cooperării și promovării relațiilor dintre Bahrain și Uniunea Europeană în diverse 
domenii, pentru a servi interesele comune și pentru a influența continuarea 
coordonării și schimbului de vizite și experiențe între cele două părți. 

 

 

 

 
Președintele Consiliului European, dl Charles Michel a participat la o 

dezbatere în cadrul evenimentului organizat prin videoconferință de Consiliul 
Atlantic despre situația relațiilor transatlantice. 

 Președintele Consiliului European a declarat că lumea post-COVID va 
evidenția nevoia multilateralismului și a unei cooperări internaționale mai bune.  

„(...) Vrem să promovăm o lume mai 
corectă și mai ecologică. (...) Problemele 
comune cu care ne confruntăm în calitate de 
colegi democrați și economii deschise trebuie să 
fie abordate împreună.” – Charles Michel, 
președintele Consiliului European 

 De asemenea, dl Charles Michel a subliniat faptul că este necesară 
combaterea pandemiei și a consecințelor acesteia prin intermediul inițiativelor 
internaționale, cum ar fi facilitatea COVAX în vederea asigurării vaccinurilor pentru 
toată lumea. 

 În cadrul evenimentului, președintele Consiliului a discutat și despre 
problemele care trebuie abordate împreună cu SUA, cu noua administrație Biden, 
despre combaterea schimbărilor climatice, soluționarea disputelor comerciale 
internaționale, reformarea Organizației Mondiale a Comerțului, precum și despre 
răspunsul la acțiunile perturbatoare ale Rusiei: „Nu suntem intimidați de Rusia.” 

 

10 februarie 2021 

  

 Evenimentul organizat de Consiliul Atlantic – 
videoconferință 

 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/charles-michel-on-renewing-eu-us-ties-for-global-challenges-we-need-global-solutions/
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