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COMISIA EUROPEANĂ  
Progrese înregistrate în punerea în aplicare a Inițiativei privind polenizatorii

Comisia Europeană a prezentat un raport privind punerea în aplicare a inițiativei1 privind polenizatorii.  

Raportul arată că există, în continuare, cauze 

multiple care duc la scăderea numărului de insecte, chiar 

dacă  până la sfârșitul anului trecut au fost desfășurate 

peste 30 de acțiuni de informare publică despre declinul 

polenizatorilor, despre cauzele acestui fenomen și despre 

combaterea lor ș.a. 

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Calitatea apei pentru scăldat din Europa  

Potrivit raportului anual privind calitatea apei pentru scăldat, ponderea zonelor de scăldat de coastă și de 

interior în care calitatea apei este „excelentă” a ajuns la 82,8 %.  

Standardul de calitate pentru 70% din calitatea apei din zonele scăldat 

din România este excelent.  

Standardul de calitate cel puțin „satisfăcător al calității apei2 au fost 

îndeplinit de 93 % din zonele de scăldat monitorizate în 2020, iar în Cipru, 

Austria, Grecia, Malta și Croația o proporție de 95 % sau mai mare din apele de 

scăldat au atins nivelul „excelent”. În 2020, au primit calificativul 

„nesatisfăcător” 296 zone de scăldat din Europa (reprezentând 1,3 %), din 

cauza  dificultăților de identificare a surselor de poluare.  

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Actualizarea măsurilor coordonate privind călătoriile  

Comisia Europeană a propus o actualizare a recomandării Consiliului UE referitoare la coordonarea 

restricțiilor privind libera circulație în UE instituite ca răspuns la pandemia de COVID-19.  

Persoanele care dețin certificate de vaccinare  în conformitate cu certificatul 

digital al UE privind COVID ar trebui să fie exceptate: 

 de la cerința de testare sau de carantină legată de călătorii la 14 zile după ce li s-

a administrat ultima doză; 

 de la cerința de testare sau de carantină legată de călătorii în cursul primelor 

180 de zile după un test PCR pozitiv; 

                                                           
1
 Adoptată în iunie 2018, Inițiativa UE privind polenizatorii prezintă obiective strategice și o serie de acțiuni care trebuie 

întreprinse de către UE și statele sale membre pentru a combate declinul polenizatorilor din UE și pentru a contribui la eforturile 
globale de conservare. 
2
 Legislația prevede condițiile în care calitatea apei de scăldat poate fi clasificată ca fiind „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” 

sau „nesatisfăcătoare”, în funcție de nivelurile de bacterii fecale detectate. Atunci când calitatea apei este clasificată drept 
„nesatisfăcătoare”, statele membre ale UE ar trebui să ia anumite măsuri, precum interzicerea scăldatului sau adresarea de 
recomandări populației de a nu intra în apă, furnizarea de informații publicului și luarea unor măsuri de remediere adecvate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0261&qid=1622623185499&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/state-of-bathing-water-4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0294&qid=1622623185499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2593
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2593
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 de la eventualele cerințe de carantină, dacă dețin un certificat de testare valabil 72 de ore pentru testele PCR și 

48 de ore pentru testele antigenice rapide. 

Statele membre pot reintroduce restricții în ceea ce privește călătoriile pentru persoanele vaccinate și a 

celor vindecate în cazul în care situația epidemiologică se deteriorează rapid („frâna de urgență”).   

                                       Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Orientări privind plasticul de unică folosință în echipamentele de pescuit 

Comisia Europeană a prezentat orientări referitoare la normele UE privind produsele din plastic de unică 

folosință și a adoptat o decizie de punere în aplicare privind monitorizarea și raportarea echipamentelor de pescuit 

introduse pe piață și a deșeurilor de echipamente de pescuit colectate.  

 Orientările au scopul de a asigura aplicarea Directivei (UE) 2019/904 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului în întreaga UE în 

mod corect și uniform. Decizia solicită stabilirea unei rate naționale minime anuale de 

colectare în vederea reciclării3 deșeurilor provenite de la echipamente de pescuit care 

conțin plastic, în scopul stabilirii unor obiective cantitative obligatorii de colectare la 

nivelul Uniunii.  

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Adunarea privind Agenda digitală – ediția din 2021 

Între 1 și 2 iunie 2021, Comisia Europeană și președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene au 

găzduit Adunarea privind Agenda digitală, care a fost dedicată deceniului digital al Europei.  

În prima zi a reuniunii, discuțiile s-au concentrat asupra tranziției digitale pe baza viziunii prezentate în 

cadrul Busolei pentru dimensiunea digitală. Programul Europa digitală a fost subiectul central al sesiunii din a doua 

zi. Cu un buget general de 7,5 miliarde euro, programul are drept obiectiv consolidarea suveranității digitale a UE, 

dar și sprijinirea celor două obiective ale Uniunii – tranziția ecologică și transformarea digitală.                     

    Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Bugetul pentru „Europa creativă” 

Comisia Europeană a adoptat bugetul pentru 2021-2027 al programului Europa creativă4  

Beneficiind de o creștere a bugetului de 50 % în comparație cu perioada anterioară (2014-2020), programul 

va investi în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și care răspund nevoilor și dificultăților din domeniu. 

Finanțarea va contribui la redresarea acestor sectoare și le va permite să-și consolideze eforturile de a deveni mai 

digitale, mai ecologice și mai durabile. 

Mihaela Gîdei 

                                                           
3
 Echipamentele abandonate, pierdute sau aruncate reprezintă 27 % din deșeurile de pe plaje, în conformitate cu evaluarea 

impactului din 2018. 
4
 În 2014, sprijinul UE pentru domeniul cultural a fost consolidat într-un program de finanțare de sine stătător — programul 

Europa creativă.  
 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/decision-laying-down-format-reporting-data-and-information-fishing-gear-placed-market_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj?locale=ro
https://leading-the-digital-decade.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
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COMISIA EUROPEANĂ  
Planul de redresare economică pentru Republica Moldova 

Comisia Europeană a anunțat un Plan de redresare economică pentru Republica Moldova, care va mobiliza 

până la 600 milioane euro în asistență macrofinanciară.  

Această nouă finanțare va fi mobilizată în următorii 3 ani pentru a promova investițiile care stau la baza unei 

redresări durabile și favorabile incluziunii în urma crizei COVID-19. Planul se bazează 

pe 5 piloni:  

 finanțe publice și guvernanța economică;  

 competitivitate economică, comerț și IMM-uri;  

 infrastructura;  

 educația și capacitatea de inserție profesională;  

 statul de drept și reforma justiției. 

Mihaela Gîdei 

COMISIA EUROPEANĂ  
Pachetul de primăvară al Semestrului european 

Comisia Europeană a prezentat Pachetul de primăvară al Semestrului european, care furnizează orientări 

fiscale statelor membre în contextul în care acestea continuă procesul de redeschidere treptată a economiilor.  

Aceste orientări urmăresc să ajute statele membre să își consolideze redresarea economică, utilizând 

Mecanismul de redresare și reziliență. Semestrul european a fost adaptat anul acesta, având în vedere conexiunile 

cu planurile de redresare și reziliență ale statelor membre.      

Pachetul de primăvară al Semestrului european cuprinde următoarele documente:  

 COM(2021)500 - Comunicarea privind coordonarea politicilor economice în 2021, care pune 

accentul pe depășirea crizei provocate de COVID-19, sprijinirea redresării și modernizarea economiei;  

 Recomandări ale Comisiei pentru 2022 și pe termen mediu în urma evaluării programelor de 

stabilitate și convergență ale statelor membre5;  

 COM(2021) 529 -  Raport în temeiul articolului 126 alineatul (3) din TFUE pentru toate statele 

membre, exceptând România;  

 COM(2021)530 - Recomandare în temeiul articolului 126 alineatul (7) din TFUE pentru a pune 

capăt situației de deficit public excesiv în România;  

Conform acestei recomandări, România ar trebui să atingă țintele de deficit public global de 8,0 % din PIB 

în 2021, 6,2 % din PIB în 2022, 4,4 % din PIB în 2023 și 2,9 % din PIB în 2024, care sunt conforme cu o rată de 

creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete de 3,4 % în 2021, 1,3 % în 2022, 0,9 % în 2023 și 0,0 % în 

2024.  

 COM(2021)282 - Propunere de decizie a Consiliului privind orientări pentru politicile de ocupare a 

forței de muncă ale statelor membre;  

 Raportul de supraveghere consolidată pentru Grecia;  Rapoarte de supraveghere după încheierea  

 programului de ajustare economică pentru Cipru, Irlanda, Spania și Portugalia.       

Mihaela Gîdei 

                                                           
5
 A se vedea Programul de convergență al Românei 2021-2024 și recomandarea privind Programul de convergență al României  

pentru 2021 - COM(2021) 523.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2712
https://ec.europa.eu/info/publications/spring-package-2021_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/european-semester-2021-exceptional-cycle_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A500%3AFIN&qid=1622623185499
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-or-convergence-programmes/2021-european_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A529%3AFIN&qid=1622623185499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A530%3AFIN&qid=1622623185499
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A282%3AFIN&qid=1622653788129
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-june-2021_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-cyprus_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-spain_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-portugal_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-romania-convergence-programme_ro_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2021:523:FIN&qid=1622623185499&from=RO
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COMISIA EUROPEANĂ 
O strategie pentru un spațiu Schengen pe deplin funcțional și durabil 

Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie pentru spațiul Schengen6. 

Noua strategie vizează:  

Comisia a propus revizuirea mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen. Modificările includ 

accelerarea procesului de evaluare, o procedură rapidă în cazul unor deficiențe semnificative care ar putea 

pune în pericol întregul spațiu Schengen și monitorizarea sporită a respectării  drepturilor fundamentale. 

Mihaela Gîdei 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Este necesar un cadru normativ pentru protejarea biodiversității până în 2050 

Deputații din Comisia pentru mediu, sănătate publică 

și siguranță alimentară au subliniat că 30% din zonele 

terestre și maritime ale UE trebuie protejate, în special 

biodiversitatea urbană, precum și pentru adoptarea unor 

norme, în acest sens, similare legislației UE în domeniul 

climei. 

Raportul adoptat subliniază că ar trebui asigurată nu 

numai extinderea zonelor protejate, ci și calitatea acestora și 

că ar trebui puse în aplicare planuri de conservare clare.  

 

Ioana Cristina Vida 

                                                           
6
 Spațiul Schengen este compus din toate țările UE, cu excepția Bulgariei, României, Croației, Ciprului și Irlandei. Aceasta 

include, de asemenea, patru țări din afara UE: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. 

 

 

 

 

Asigurarea unei gestionări 

eficace a frontierelor 

externe ale UE 

Consolidarea măsurilor 

interne privind cooperarea 

polițienească, securitatea și 

gestionarea migrației 

Îmbunătățirea pregătirii 

pentru aderarea la spațiul 

Schengen și guvernanței 

acestuia 

Finalizarea extinderii 

spațiului Schengen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A277%3AFIN&qid=1622623185499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A278%3AFIN&qid=1622623185499
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2021/05-26/1220408RO.pdf
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PARLAMENTUL EUROPEAN 
Transparența trebuie să fie garantată prin cadrul de reglementare al UE privind 
inteligența artificială   

Dezbaterea, ce a avut loc la 2 iunie a.c., a urmărit identificarea celor mai bune măsuri pentru 

consolidarea drepturilor cetățenilor europeni și pentru a sprijini inovarea, în ansamblul său. 

Deputații europeni, membri ai Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei 

speciale pentru inteligența artificială într-o eră digitală au participat la o dezbatere alături de vicepreședintele 

Comisiei Europene, Margrethe Vestager, cu privire la noile norme propuse care vizează viitorul cadru de 

reglementare a inteligenței artificiale.  

Ioana Cristina Vida 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
Audiere publică privind aspectele juridice ale libertății presei 

În cadrul discuțiilor, ce au avut loc la 3 iunie a.c., deputații europeni au semnalat necesitatea unor 

norme care să combată litigiile abuzive menite să descurajeze jurnaliștii și societatea civilă. 

La discuțiile inițiate de Comisia juridică și de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a 

participat și vicepreședintele Comisiei Europene, Věra Jourová. Dezbaterile contribuie la pregătirea raportului 

privind „Consolidarea democrației și a libertății presei și a pluralismului în UE: Utilizarea nejustificată a 

acțiunilor în temeiul dreptului civil și penal pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă”. 

Ioana Cristina Vida 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Discuții privind conflictele nerezolvate din vecinătatea estică și regiunea extinsă a 
Mării Negre - Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe  

26-27 mai 2021 

Miniștrii afacerilor externe din statele membre ale UE (format Gymnnich7) s-au întâlnit la Lisabona 

pentru a discuta despre conflictele nerezolvate din Vecinătatea Estică și despre regiunea extinsă a Mării 

Negre8,  relațiile UE-Africa și viziunea strategică a UE pentru regiunea indo-pacifică. De asemenea, în marja 

reuniunii, miniștrii au discutat cu ministrul afacerilor externe al Regatului Hașemit al Iordaniei, Ayman Safadi. 

                                                           
7
 Formatul  „Gymnnich” a fost inițiat în 1974 și presupune o  întâlnire informală a miniștrilor de externe ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, organizată de președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. 
8
 Acest subiect a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a demersului inițiat de ministrul afacerilor externe din România, 

Bogdan Aurescu, prin scrisoarea adresată, la 19 noiembrie 2020, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe 
și Politică de Securitate. În acest demers, s-au alăturat zece omologi din statele membre UE (Bulgaria, Cehia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia). Este prima oară când România include pe agenda unei 
reuniuni a miniștrilor de externe europeni un astfel de subiect. A se vedea, în acest sens, comunicatul de presă al MAE.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/imco-aida_20210602-1630-COMMITTEE-IMCO-AIDA_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/home.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-juri_20210603-0945-COMMITTEE-LIBE-JURI_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92117/media-freedom-ep-warns-of-attempts-to-silence-critics-and-undermine-pluralism
https://www.2021portugal.eu/en/events/informal-meeting-of-foreign-affairs-ministers-gymnich/
http://mae.ro/node/55814
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La finalul reuniunii a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia Înaltul Reprezentant, Josep 

Borrell, a prezentat o declarație.  

Marina Clopotaru 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Adoptarea Alianței Verde – Summit-ul UE-Japonia  

27 mai 2021 

La a 27-a ediție a summit-ului UE-Japonia (format videoconferință) au participat președintele 

Consiliului European, Charles Michel, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul 

Japoniei, Yoshihide Suga. Dezbaterile au vizat probleme globale precum schimbările climatice și mediul, 

Covid-19, multilateralism, transformarea digitală, relațiile bilaterale și politica externă și de securitate. În 

urma discuțiilor, s-a consolidat parteneriatul strategic și s-a adoptat Alianța Verde, prin care părțile se 

angajează să creeze, până în 2050, un mediu neutru din punct de vedere climatic și favorabil biodiversități. La 

finalul dezbaterilor a fost adoptată o declarație, iar președintele Consiliului European, Charles Michel, a dat o 

declarație la finalul dezbaterilor.  

 Marina Clopotaru 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Dezbateri asupra pachetului legislativ privind serviciile digitale – Consiliul 
competitivitate (piața internă și industrie) 

27 mai 2021 

La reuniunea din 27 mai a.c., președinția portugheză a informat, printr-un raport, miniștrii cu privire 

la evoluția  discuțiilor referitoare la propunerea de regulament privind o piață unică pentru serviciile digitale 

și de modificare a Directivei 2000/31/CE. Totodată, președinția a informat miniștrii și despre raportul care 

prezintă progresele dezbaterilor referitoare la propunerea de regulament privind piețele contestabile și 

echitabile în sectorul digital. De asemenea, miniștrii au dezbătut pachetul legislativ privind serviciile digitale 

(a se vedea documentul suport al președinției) și strategia industrială actualizată (a se vedea documentul 

suport al discuțiilor). Consiliul a adoptat concluzii9 privind viitorul turismului european și concluzii privind 

modalitățile de promovare a utilizării tehnologiilor în sprijinul unei legislații bazate pe date, digitale și în mod 

implicit de înaltă calitate. 

                                                           Andreea Mihai 

 

                                                           
9
 A se vedea și comunicatul de presă pe această temă. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206369
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99173/informal-meeting-foreign-affairs-ministers-gymnich-remarks-high-representativevice-president_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/05/27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Japan+summit+via+video+conference
https://www.consilium.europa.eu/media/49932/eu-japan-green-alliance-may-2021.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/joint-statement-eu-japan-summit-27-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/27/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eu-japan-summit-via-video-conference/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8570-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14124-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8807-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14172-2020-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2347
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8470-2021-REV-1/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8618-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8618-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/27/tourism-in-europe-for-the-next-decade-council-adopts-conclusions/
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PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Concluzii privind Spațiul european de cercetare - Consiliul competitivitate (cercetare 
și inovare) 

28 mai 2021 

În cadrul reuniunii din 28 mai a.c., Consiliul a adoptat o abordare generală10 cu privire la propunerea 

de regulament privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță 

(HPC). Consiliul a adoptat concluzii referitoare la „aprofundarea Spațiului european de cercetare: asigurarea 

unor cariere și condiții de muncă atractive și durabile pentru cercetători și transformarea circulației creierelor 

în realitate”11,  concluzii privind „noul Spațiu pentru oameni” și concluzii privind „Spațiul pentru oamenii din 

zonele costiere europene”. Nu în ultimul rând, pe baza unei note a președinției, miniștrii au dezbătut  

viitoarea poziție a UE privind managementul traficului spațial. La finalul discuțiilor, miniștrii au ajuns la un 

acord cu privire la foaia de parcurs propusă. 

                              Andreea Mihai  

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Viitorul relațiilor UE-NATO - Reuniunea informală a miniștrilor apărării  

27-28 mai 2021 

Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a fost coprezidată de Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de Securitate, Josep Borrell, și de ministrul apărării 

naționale din Portugalia, João Gomes Cravinho.  La discuțiile din 27 mai a participat secretarul general al 

NATO, Jens Stoltenberg12, fiind abordat parteneriatul UE-NATO și Agenda NATO 2030, în contextul 

consolidării parteneriatului în următorii 10 ani. 

Dezbaterile din 28 mai au vizat aspecte legate de cooperarea în domeniul apărării și parteneriatul UE-

Africa pentru pace și securitate și s-au reluat discuțiile referitoare la Busola Strategică, fiind accentuat pilonul 

privind capabilitățile civile și militare.  De asemenea, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Josep Borrell, a prezentat evoluțiile recente ale eforturilor UE în domeniul politicii de securitate și 

apărare co=ună (PSAC), iar la finalul reuniunii a prezentat o declarație. 

                                                                                                                                           Marina Clopotaru 

 

 

 

                                                           
10

A se vedea comunicatul de presă pe această temă. 
11

 A se vedea și nota de informare a președinției portugheze care a constituit baza dezbaterilor în acest sens.  
12

 A se vedea declarația sa de presă la sosire la reuniune. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9146-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_569_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9163-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9164-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=8616%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&Docum
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8616-2021-ADD-1/ro/pdf
https://www.2021portugal.eu/en/events/informal-meeting-of-defence-ministers/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89047/towards-strategic-compass_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99248/informal-meeting-foreign-defence-ministers-remarks-high-representativevice-president-josep_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/28/council-agreement-secures-eu-financing-of-high-performance-computing/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8592-2021-INIT/ro/pdf
https://www.natomultimedia.tv/portal/Asset.html?id=651014
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PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI UE 
Discuții privind funcționarea generală a Acordului privind Spațiul Economic 
European (SEE) 

28 mai 2021 

În cadrul videoconferinței, prezidate de către 

ministrul afacerilor externe al Portugaliei,  Augusto Santos 

Silva, membrii Consiliului SEE au discutat despre funcționarea 

generală a Acordului privind SEE și despre efectele pandemiei 

de Covid-19 asupra pieței interne a UE. Participanții au 

susținut și o dezbatere de orientare cu privire la autonomia 

strategică a SEE. La finalul discuțiilor a fost adoptată o 

declarație comună. În marja reuniunii, miniștrii participanți 

au schimbat opinii  privind Rusia, dimensiunea internațională 

a pandemiei de Covid-19, schimbările climatice și aspecte 

privind securitatea pe continentul european.                                                                                    

Filip Clem 

OFICIUL DE STATISTICĂ - EUROSTAT  
Semnal: Creștere semnificativă a inflației în zona euro 

1 iunie 2021 

Potrivit unei estimări preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 

2% în mai 2021 de la 1,6% în aprilie a.c., în 

condițiile în care obiectivul-ţintă al Băncii 

Centrale Europene (BCE) urmărește o creştere 

mai mică sau apropiată de 2% a preţurilor. 

Explicațiile rezidă, în special, în creșterea 

prețurilor la energie cu 13,1%, în timp ce 

prețurile serviciilor s-au majorat numai cu 

1,1%, iar cele ale alimentelor băuturilor 

alcoolice și ale produselor de tutun au avut un 

avans numai de 0,6%.  

Cu toate acestea, datele Eurostat arată că inflaţia de bază (estimată după eliminarea preţurilor 

pentru produsele și serviciile volatile, precum energia şi alimentele) a crescut cu până la 0,9% în mai a.c., 

de la 0,8 % cât era în aprilie a.c. Inflaţia de bază reprezintă indicatorul utilizat de către BCE la elaborarea 

deciziilor sale de politică monetară. 

Filip Clem 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2021/05/28/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/169/the-european-economic-area-eea-switzerland-and-the-north
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0024
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/28/joint-statement-of-the-members-of-the-eea-council/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563103/2-01062021-AP-EN.pdf/53bee5e8-db71-f9c6-bb09-b28988bef12d
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DIMENSIUNEA PARLAMENTARĂ A PREȘEDINȚIEI PORTUGHEZE A 
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
Reuniunea plenară a COSAC - ediția LXV  

31 mai-1 iunie 2021 

Lucrările reuniunii plenare a COSAC au fost conduse de președintele Comisiei pentru afaceri europene din 

Parlamentul portughez, Luís Capoulas Santos, și au fost deschise prin intervenția președintelui acelui for, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

Realizările președinției portugheze a Consiliului UE au fost 

dezbătute în prima sesiune a reuniunii. Cea de-a doua sesiune a fost 

dedicată temei „Europa socială”, concentrându-se pe Summitul social 

de la Porto și asupra pilonului european al drepturilor sociale, punerea 

sa în aplicare și relația acestuia cu redresarea economică și socială a 

Europei.  

Sesiunea dedicată punerii în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență s-a axat, în principal, pe 

implicarea parlamentelor naționale în pregătirea și monitorizarea planurilor.  

Ultima sesiune a reuniunii plenare a avut ca temă Conferința privind viitorul Europei.  

Mihaela Gîdei 
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