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I.    PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2023 referitoare la 
răspunsul UE la protestele și execuțiile din Iran (2023/2511(RSP)) 

 
  Parlamentul European, 

- condamnă în termenii cei mai fermi sentințele la pedeapsa cu moartea și execuțiile 
protestatarilor pașnici din Iran, în special a lui Mohsen Shekari, Majidreza Rahnavard, 
Mohammad Mehdi Karami și Seyyed Mohammad Hosseini; solicită autorităților iraniene să 
pună capăt imediat și necondiționat tuturor execuțiilor planificate și să se abțină de la 
obținerea unor noi condamnări la moarte; invită autoritățile Republicii Islamice Iran să 
instituie un moratoriu oficial privind execuțiile, cu scopul de a aboli complet pedeapsa cu 
moartea; îndeamnă autoritățile iraniene să anuleze toate condamnările și sentințele la 
pedeapsa cu moartea; își reiterează opoziția fermă și principială față de utilizarea pedepsei 
capitale, pentru totdeauna și indiferent de situație; 

- condamnă cu fermitate faptul că procedurile penale și pedeapsa cu moartea au fost 
instrumentalizate de regimul iranian pentru a elimina opoziția și a pedepsi cetățenii pentru 
că își exercită drepturile fundamentale;  

- condamnă discriminarea sistematică a femeilor de către regimul iranian prin legi și 
reglementări care le limitează puternic libertățile, viețile și mijloacele de trai; 

- condamnă din nou cu fermitate utilizarea masivă, brutală, intenționată și 
disproporționată a forței de către forțele de securitate iraniene împotriva protestatarilor 
pașnici; invită autoritățile iraniene să pună capăt represiunii împotriva propriilor cetățeni;  

- solicită comunității internaționale și UE și statelor sale membre să utilizeze toate 
contactele cu autoritățile Republicii Islamice pentru a cere încetarea imediată a execuțiilor 
protestatarilor și a reprimării violente a protestelor și eliberarea necondiționată a tuturor 
persoanelor arestate pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare, de asociere 
și de întrunire pașnică; invită SEAE și statele membre să continue să tragă la răspundere 
regimul iranian pentru uciderea propriilor cetățeni și pentru încălcările grave ale drepturilor 
omului; 

- solicită ca autoritățile iraniene să permită anchetarea rapidă, bazată pe dovezi, 
imparțială și efectivă a tuturor cazurilor în care au fost uciși protestatari și ca cei 
responsabili să fie aduși în fața justiției;  

- solicită cu insistență eliberarea imediată a tuturor persoanelor deținute pentru 
participarea lor la demonstrații pașnice, precum și a tuturor prizonierilor politici; solicită 
aplicarea unor măsuri restrictive specifice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 359/2011 
tuturor judecătorilor care pronunță sentințe împotriva protestatarilor; cere, în plus, 
autorităților iraniene să renunțe imediat și necondiționat la toate acuzațiile împotriva celor 
încarcerați numai pentru că și-au exercitat în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare, 
de asociere și de întrunire pașnică în legătură cu protestele; invită autoritățile iraniene să își 
respecte obligațiile internaționale, inclusiv cele prevăzute de PIDCP; 

- condamnă cu fermitate sancțiunile impuse de autoritățile iraniene foștilor politicieni 
germani și francezi, precum și deputaților în Parlamentul European;  

- condamnă cu fermitate atacul neprovocat al IRGC în Guvernoratul Erbil din 
Kurdistanul irakian și subliniază că astfel de atacuri fără discriminare amenință civilii 
nevinovați și stabilitatea regiunii; 

- condamnă din nou cu fermitate deteriorarea rapidă a situației drepturilor omului în 
Iran, pentru care se fac responsabili Republica Islamică, liderii de cel mai înalt rang ai țării și 
forțele sale de securitate, inclusiv IRGC; solicită autorităților iraniene să respecte 
minoritățile etnice și religioase și drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor 
LGBTIQ+;  

- îndeamnă autoritățile Republicii Islamice să ofere misiunii de informare acces 
deplin și neîngrădit pentru a-și îndeplini mandatul și să se abțină de la hărțuirea și 
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intimidarea persoanelor sau ale membrilor familiilor acestora care cooperează cu misiunea 
de informare; îndeamnă Consiliul ONU pentru Drepturile Omului să trimită imediat cazul 
iranian în fața Consiliului de Securitate al ONU dacă Republica Islamică nu va coopera; 

- solicită regimului iranian să elibereze toți apărătorii drepturilor omului; solicită 
regimului iranian să pună capăt tuturor actelor îndreptate împotriva apărătorilor 
drepturilor omului din Iran și să garanteze, în orice situație, că aceștia sunt în măsură să își 
desfășoare activitățile legitime de apărare a drepturilor omului fără a se teme de represalii și 
fără a se confrunta cu niciun tip de restricții, inclusiv cu hărțuirea judiciară; 

- condamnă arestarea a zeci de jurnaliști și invită autoritățile iraniene să îi elibereze 
imediat; este profund îngrijorat de arestarea a peste 80 de jurnaliști, inclusiv a lui Niloofar 
Hamedi, jurnalista care a relatat pentru prima dată despre arestarea și spitalizarea Jinei 
Mahsa Amini și solicită autorităților iraniene să îi elibereze neîntârziat; invită Republica 
Islamică să respecte libertatea de exprimare și de convingere a tuturor celor care trăiesc în 
Iran; își exprimă îngrijorarea cu privire la incriminarea și violența împotriva personalului 
medical de către forțele de securitate și invită Republica Islamică Iran să ofere personalului 
medical civil toată asistența disponibilă pentru a putea oferi asistență medicală imparțială; 

- condamnă în termenii cei mai fermi recurgerea sistematică la tortură, inclusiv la 
violența sexuală, în închisorile iraniene și solicită încetarea imediată a tuturor formelor de 
tortură și de rele tratamente aplicate tuturor deținuților; condamnă cu fermitate politica 
Republicii Islamice de a obține cu forța mărturisiri folosind tortura, intimidarea, 
amenințarea membrilor familiei sau alte forme de constrângere, precum și utilizarea acestor 
mărturii forțate pentru a incrimina și a condamna protestatarii; condamnă și practica de a le 
interzice deținuților convorbirile telefonice și vizitele membrilor familiei; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la imposibilitatea deținuților de a accesa reprezentarea 
juridică în timpul interogatoriilor; repetă apelul adresat Iranului de a ratifica fără întârziere 
Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante și de a acționa în deplină conformitate cu dispozițiile acesteia; 

- solicită eliberarea imediată și necondiționată și repatrierea în condiții de siguranță a 
lui Ahmadreza Djalali și Olivier Vandecasteele, precum și a celor șapte cetățeni francezi încă 
deținuți în Iran, inclusiv Cécile Kohler; condamnă în termenii cei mai fermi execuția în Iran a 
lui Alireza Akbari, cetățean iranian și britanic;  

- condamnă cu fermitate strategia Republicii Islamice de a bloca în permanență 
internetul și rețelele mobile în contextul protestelor din țară, ceea ce împiedică 
comunicațiile și libera circulație a informațiilor pentru cetățenii iranieni;  

- solicită extinderea măsurilor restrictive, ținând cont de faptul că Republica Islamică 
Iran continuă să furnizeze vehicule aeriene fără pilot și intenționează să furnizeze rachete 
sol-sol Federației Ruse care urmează să fie utilizate împotriva Ucrainei;  

- invită UE și statele membre să extindă protecția de care beneficiază diaspora 
iraniană împotriva represiunii transnaționale din partea Republicii Islamice; invită SEAE și 
statele membre să găsească modalități de a oferi sprijin tehnic și mijloace celor care ajută 
societatea civilă iraniană, asigurându-se în același timp că iranienii înșiși gestionează aceste 
activități; 

- condamnă recentele atacuri ale funcționarilor iranieni împotriva ziarului Charlie 
Hebdo și salută lansarea anchetei privind atacul cibernetic asupra ziarului în urma publicării 
de caricaturi; 

- solicită UE, inclusiv VP/ÎR, să continue să aducă în discuție preocupările legate de 
drepturile omului cu autoritățile iraniene în cadrul forurilor bilaterale și multilaterale și să 
utilizeze toate contactele planificate cu autoritățile iraniene în acest scop, în special în 
contextul dialogului politic la nivel înalt UE-Iran; 

- solicită statelor membre să monitorizeze toate procesele legate de proteste, 
acordând o atenție deosebită proceselor cu risc de pedeapsă capitală, și să denunțe public 
deficiențele existente; 

- solicită UE și statelor sale membre să faciliteze eliberarea vizelor pentru orice 
persoană care are temeri bine fondate că va fi persecutată pentru că și-a exercitat în mod 
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pașnic dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică în legătură cu 
demonstrațiile din Iran; invită SEAE să se adreseze vecinilor imediați ai Iranului pentru a se 
asigura că punctele de trecere a frontierei rămân deschise activiștilor care fug din Iran și că 
aceste persoane pot solicita azil în Europa din aceste țări în condiții de siguranță; 
 

II.    CONSILIUL EUROPEAN 

1. Concluziile privind Reuniunea extraordinară a Consiliului European, 9 
februarie 2023 

Principalele subiecte: războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, piață unică, 
economie și finanțe, afaceri interne, extindere, afaceri externe și relații internaționale, 
întreprinderi și industrie. 

Consiliul European s-a întrunit la Bruxelles pentru un summit de o zi. În cadrul 
acestuia au fost adoptate concluzii privind Ucraina, economia, migrația, precum și cu 
privire la alte subiecte, cum ar fi dialogul Belgrad-Priștina și cutremurul din Turcia și 
Siria. 

La începutul summitului, liderii UE au desfășurat un schimb de opinii cu 
președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cu privire la războiul de agresiune al Rusiei și la 
sprijinul acordat de Uniunea Europeană Ucrainei și poporului acesteia. 

Acesta a fost primul summit european la care președintele Zelenski a participat în 
persoană de la declanșarea războiului de către Rusia în februarie 2022. Acest summit a avut 
loc, de asemenea, la o săptămână după cel de al 24-lea summit UE-Ucraina, desfășurat la 
Kiev, Ucraina. 

 Răspunsul UE la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a provocat suferințe imense 
Ucrainei și poporului său. 

La aproape un an de la izbucnirea războiului brutal al Rusiei, Consiliul European 
a condamnat încă o dată în mod ferm acțiunile Rusiei, reafirmându-și sprijinul de 
neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și 
pentru dreptul său inerent la autoapărare. 

 Măsuri restrictive împotriva Rusiei 

UE a adoptat un set de măsuri restrictive fără precedent împotriva Rusiei, cu efecte 
vizibile asupra regimului și a economiei acesteia. 

În consultare cu partenerii internaționali, Consiliul European va menține și va 
încerca să sporească și mai mult presiunea colectivă asupra Rusiei pentru a pune capăt 
războiului și pentru a-și retrage trupele și echipamentele militare din Ucraina. 

Pentru a mări și mai mult costul pentru Rusia, UE a adoptat un plafon pentru prețul 
produselor petroliere la 4 februarie 2023. Măsurile împotriva eludării vor fi, de asemenea, 
întărite, iar UE este pregătită să continue să își consolideze măsurile restrictive. 

 Tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de crime 

Reiterându-și angajamentul ferm față de tragerea la răspundere, Consiliul European a 
solicitat: 

 încetarea atacurilor nediferențiate ale Rusiei împotriva civililor și a infrastructurii 
civile 

 respectarea deplină a dreptului internațional umanitar, inclusiv în ceea ce privește 
tratamentul prizonierilor de război 

 returnarea în condiții de siguranță a ucrainenilor, în special a copiilor, care au fost 
strămutați forțat în Rusia 
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UE este ferm hotărâtă să îi tragă la răspundere pe toți cei care comit și se fac complici la 
crime de război și alte crime grave în contextul războiului Rusiei și sprijină pe deplin atât 
eforturile Ucrainei, cât și eforturile internaționale în acest sens, inclusiv anchetele 
procurorului Curții Penale Internaționale. 

Liderii UE sprijină, de asemenea, înființarea la Haga a unui centru internațional pentru 
urmărirea în justiție a crimei de agresiune împotriva Ucrainei. 

 Pace, redresare și reconstrucție 

UE sprijină inițiativa Ucrainei pentru o pace justă, inclusiv: 
 formula de pace a președintelui Zelenski 
 planul de pace în 10 puncte al Ucrainei 
 un summit pe tema formulei de pace 

UE își menține angajamentul de a sprijini, împreună cu partenerii, refacerea, redresarea 
și reconstrucția Ucrainei. În acest context, Consiliul European a salutat operaționalizarea 
Platformei de coordonare a donatorilor, care permite o coordonare strânsă între donatorii 
internaționali și organizațiile financiare. 

Consiliul European a afirmat, de asemenea, că UE își intensifică eforturile în direcția 
utilizării activelor înghețate, publice și private, ale Rusiei pentru a sprijini reconstrucția 
Ucrainei. 

În plus, liderii UE au subliniat importanța sprijinului și reabilitării psihologice și 
psihosociale, precum și a reintegrării veteranilor de război în viața civilă activă. Totodată, ei 
au afirmat că acordarea de asistență pentru deminare va fi intensificată. 

 Sprijinul UE pentru Ucraina 

UE va continua să furnizeze un important sprijin politic, economic, militar, financiar și 
umanitar Ucrainei atât timp cât va fi nevoie. Până în prezent, UE și statele sale membre au 
furnizat asistență în valoare de cel puțin 67 de miliarde EUR Ucrainei și poporului său. 

Această cifră include aproape 12 miliarde EUR sub formă de sprijin militar pentru 
Ucraina, în urma adoptării celei de a șaptea tranșe, în valoare de 500 de milioane EUR, în 
cadrul Instrumentului european pentru pace. Având în vedere situația actuală, Consiliul 
European a salutat furnizarea rapidă de echipament militar Ucrainei de către statele 
membre. 

Uniunea Europeană își afirmă angajamentul de a sprijini stabilitatea macrofinanciară a 
Ucrainei. În acest scop, Consiliul European a salutat eforturile Comisiei Europene și ale 
Băncii Europene de Investiții, ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ale 
Băncii Mondiale în legătură cu proiecte menite să extindă rapid utilizarea culoarelor de 
solidaritate și să sporească opțiunile de schimburi comerciale la nivelul tuturor sectoarelor. 

De asemenea, Consiliul European și-a reiterat angajamentul de a consolida sprijinul 
acordat persoanelor strămutate, atât în Ucraina, cât și în UE, inclusiv prin acordarea de 
asistență financiară adecvată și flexibilă statelor membre care suportă cea mai mare parte a 
costurilor medicale, de educație și de trai ale refugiaților. 

 Procesul de aderare la UE al Ucrainei 

Ucraina a depus o cerere de aderare la UE în februarie 2022, acordându-i-se statutul de 
țară candidată la UE în iunie 2022. 

Consiliul European a recunoscut eforturile considerabile depuse de Ucraina în direcția 
îndeplinirii obiectivelor necesare pentru statutul său de țară candidată la aderarea la UE și a 
salutat eforturile de reformă ale țării în aceste vremuri dificile. Liderii UE au încurajat 
Ucraina să îndeplinească condițiile specificate în avizul Comisiei privind cererea sa de 
aderare, astfel încât să avanseze în direcția aderării viitoare la UE. 
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 Situația economică din UE 

 Confruntați cu noua realitate geopolitică, liderii au discutat modalități de asigurare 
a competitivității și prosperității pe termen lung ale UE, precum și a rolului acesteia pe 
scena mondială. 

 Liderii au discutat, de asemenea, modalități de valorificare a întregului potențial 
al pieței unice a UE, care stă la baza prosperității Europei de la crearea sa acum 30 de ani, 
precum și modul în care se pot asigura condiții de concurență echitabile atât pe plan intern, 
cât și la nivel mondial. 

 Consiliul European a amintit concluziile sale din decembrie 2022, mai ales invitația 
adresată Comisiei de a prezenta o strategie la nivelul UE pentru stimularea competitivității și 
a productivității, urmând să se aplece din nou asupra acestor chestiuni cu ocazia reuniunii 
sale viitoare din luna martie. 

 Planul industrial al Pactului verde 

 Pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă industria europeană, liderii UE 
au discutat un set de măsuri care ar putea contribui la stimularea competitivității UE. 

 Pornind de la Comunicarea Comisiei privind Planul industrial al Pactului verde 
pentru era cu zero emisii nete, prezentată la începutul lunii februarie, și în lumina viitoarei 
analize aprofundate a acestuia, liderii UE au solicitat să se facă progrese rapide în cadrul 
lucrărilor desfășurate cu privire la: 

 politica privind ajutoarele de stat, inclusiv pentru ca procedurile să devină mai 
simple, mai rapide și mai previzibile și să permită un sprijin specific, temporar și 
proporționat 

 sporirea flexibilității fondurilor UE, pentru a asigura un acces echitabil la mijloacele 
financiare 

 asigurarea accesului la materiile prime critice relevante și simplificarea cadrului de 
reglementare pentru a contribui la promovarea unei industrii mai verzi 

 stimularea competențelor pentru a se face față provocărilor legate de deficitul de 
forță de muncă și de transformarea locurilor de muncă 

 eliminarea deficitelor de investiții prin investiții publice și private 

 În acest context, Consiliul European a invitat Comisia să raporteze 
periodic Consiliului cu privire la impactul politicii privind ajutoarele de stat și a 
remarcat că viitoarea reformă a organizării pieței energiei electrice ar trebui să sprijine 
o tranziție la un cost cât mai scăzut posibil către un sistem energetic decarbonizat și eficient, 
să asigure securitatea aprovizionării și să consolideze competitivitatea UE. 

 Uniunea piețelor de capital 

Uniunea piețelor de capital este crucială pentru ca Europa să rămână un continent al 
producției și inovării. În acest context, liderii UE au solicitat Consiliului UE și Parlamentului 
European să accelereze punerea în aplicare a Planului de acțiune privind uniunea 
piețelor de capital, prin ducerea mai departe și finalizarea lucrărilor legate de propunerile 
legislative din acest domeniu. 

 O agendă comercială solidă 

Urmărirea unei agende comerciale ambițioase și solide, sprijinind totodată OMC și 
un sistem multilateral bazat pe norme vor reprezenta cheia consolidării prosperității și 
suveranității Europei. 

În acest scop, liderii UE au subliniat importanța unor acorduri de investiții și de liber 
schimb echitabile și transparente, deoarece acestea pot ajuta UE: 

 să asigure condiții de concurență cu adevărat echitabile 
 să dezvolte lanțuri de aprovizionare reziliente și fiabile 
 să dobândească acces la noi piețe 
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Aceștia au solicitat, de asemenea, eforturi suplimentare în vederea diversificării 
lanțurilor de aprovizionare, mai ales în ceea ce privește materiile prime critice, și au precizat 
că UE trebuie să își protejeze interesele atunci când se confruntă cu practici neloiale, 
folosindu-se de instrumentele de apărare comercială. 

În acest context, au invitat, de asemenea, Consiliul și Comisia să avanseze rapid în 
lucrările cu privire la revizuirea guvernanței economice. 

 Migrație 

Consiliul European a discutat situația migrației, care reprezintă o provocare pentru 
Europa ce impune un răspuns la nivel european. 

În acest scop, liderii UE au evaluat punerea în aplicare a concluziilor lor anterioare 
privind o abordare cuprinzătoare a migrației în conformitate cu principiile și valorile UE și 
cu drepturile fundamentale, cu accent pe acțiunea externă sporită, pe controlul eficace al 
frontierelor externe și pe aspectele interne. 

În acest context, Consiliul European a solicitat ca măsurile operaționale urgente să fie 
consolidate și accelerate și a invitat Consiliul să monitorizeze îndeaproape și să asigure 
punerea în aplicare a concluziilor sale. 

 O acțiune externă sporită 

Pentru a preveni plecările ilegale și pierderile de vieți omenești, pentru a reduce 
presiunea asupra frontierelor UE și pentru a lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal 
migranți, liderii UE au discutat modalități de consolidare a cooperării cu țările de origine 
și de tranzit. 

În special, aceștia au discutat: 
 punerea în aplicare a planurilor de acțiune existente pentru ruta Balcanilor de Vest și 

pentru ruta central-mediteraneeană 
 planurile de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea est-mediteraneeană 
 sprijinul pentru parteneri în abordarea cauzelor profunde ale migrației ilegale 
 alinierea țărilor învecinate la politica în domeniul vizelor 

Liderii UE au salutat progresele înregistrate de partenerii din Balcanii de Vest privind 
alinierea la politica în domeniul vizelor și le-au solicitat acestora să ia măsuri suplimentare 
rapide. Liderii UE au precizat, asemenea, că UE este pregătită să aprofundeze cooperarea, 
utilizând cadrele existente și canalele disponibile. 

 Returnarea și readmisia 

Subliniind importanța unei politici armonizate, cuprinzătoare și eficace a UE în 
materie de returnare și readmisie și a unei abordări integrate a reintegrării, liderii UE 
au evidențiat importanța unor acțiuni rapide pentru a asigura returnări efective, utilizând 
toate politicile și instrumentele relevante ale UE, inclusiv diplomația, dezvoltarea, comerțul 
și vizele, precum și migrația legală. 

Pentru a asigura o abordare mai coordonată în întreaga UE, Consiliul European: 
 a invitat Comisia și Consiliul să se prevaleze pe deplin de mecanismul de eliberare a 

vizelor cu valabilitate teritorială limitată, astfel cum este prevăzut la articolul 25a din 
Regulamentul privind Codul de vize 

 a invitat statele membre să își recunoască reciproc deciziile de returnare 
 a solicitat Agenției pentru Azil să ofere orientări vizând sporirea utilizării conceptelor 

de țări terțe sigure și de țări de origine sigure 

 Controlul frontierelor externe ale UE 

UE este hotărâtă să asigure un control eficace al frontierelor sale externe terestre și 
maritime. Consiliul European a salutat eforturile depuse de statele membre în această 
direcție și: 
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 și-a afirmat sprijinul deplin pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă (Frontex) în ceea ce privește îndeplinirea sarcinii principale a 
acesteia 

 a subliniat încă o dată cât de important este ca Sistemul de intrare/ieșire și Sistemul 
european de informații și de autorizare privind călătoriile să devină operaționale în 
mod rapid 

 a solicitat finalizarea rapidă a negocierilor pentru acorduri noi și revizuite privind 
statutul 

 a invitat Comisia să finanțeze măsurile statelor membre care contribuie în mod direct 
la controlul frontierelor externe și care îl consolidează 

 a solicitat mobilizarea imediată a unor fonduri și mijloace substanțiale ale UE pentru 
a sprijini statele membre în consolidarea capabilităților și a echipamentelor de 
control la frontiere 

 a recunoscut particularitățile frontierelor maritime și a subliniat necesitatea unei 
cooperări intensificate în ceea ce privește activitățile de căutare și salvare 

În acest context, Consiliul European a invitat Comisia să finalizeze rapid strategia 
europeană de gestionare integrată a frontierelor și a luat act de relansarea Grupului 
european de contact în materie de căutare și salvare. 

 Combaterea instrumentalizării, a traficului și a introducerii ilegale de migranți 

Consiliul European a condamnat încercările de a instrumentaliza migranții în scopuri 
politice, în special atunci când sunt utilizați ca instrument de presiune sau ca parte a unor 
acțiuni hibride de destabilizare. Acesta a invitat Comisia și Consiliul să înregistreze progrese 
în cadrul lucrărilor care vizează instrumentele relevante, inclusiv măsuri împotriva 
operatorilor de transport. 

 Datele privind fluxurile de migrație 

Liderii UE au solicitat Comisiei și Consiliului ca, cu sprijinul agențiilor relevante ale UE, să 
dezvolte o conștientizare comună a situației, să îmbunătățească monitorizarea datelor legate 
de capacitățile de primire și de fluxurile de migrație și să detecteze mai rapid noile tendințe 
în materie de migrație, atât pentru migrația către UE, cât și pentru cea înregistrată în 
interiorul acesteia. 

De asemenea, aceștia au încurajat autoritățile naționale să solicite sprijinul agențiilor UE 
– inclusiv al Agenției pentru Azil și al Frontexului – pentru a se asigura că toți migranții care 
intră în UE sunt înregistrați în mod corespunzător. 

 Pactul privind migrația și azilul 

Având în vedere progresele înregistrate în 2022, liderii UE au solicitat Consiliului și 
Parlamentului European să finalizeze lucrările care vizează: 

 Pactul privind migrația și azilul, în conformitate cu foaia de parcurs comună 
 Codul frontierelor Schengen revizuit 
 Directiva revizuită privind returnarea 

Consiliul European a luat act de intenția președinției suedeze de a discuta, în cadrul 
următoarei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din martie, punerea în aplicare a 
foii de parcurs privind Regulamentul Dublin, precum și implicarea efectivă a UE la 
frontierele externe, inclusiv prin intermediul entităților private. 

 Dialogul Belgrad-Priștina 
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Având în vedere tensiunile recente din nordul Kosovoului*, Consiliul European a 
subliniat nevoia urgentă de a se obține progrese în normalizarea relațiilor Kosovo*1-
Serbia prin intermediul dialogului facilitat de UE, condus de Înaltul Reprezentant al UE 
pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell. 

Consiliul European a salutat recenta propunere de a plasa relația dintre cele două părți 
pe o bază nouă și durabilă, în vederea concretizării perspectivei lor europene. 

Consiliul European a îndemnat ambele părți să pună în aplicare, integral și necondiționat, 
obligațiile pe care și le-au asumat în cadrul dialogului, inclusiv acordurile din anii 2013 și 
2015 de creare a unei Asociații/Comunități a municipalităților cu majoritate sârbă. 

 Cutremurul din Turcia și Siria 

În urma tragicului cutremur din 6 februarie 2023, liderii UE au adresat sincere 
condoleanțe victimelor și și-au exprimat solidaritatea cu popoarele turc și sirian. 

Imediat după această tragedie, au fost trimiși în Turcia peste 1600 de salvatori. Liderii 
UE au reafirmat disponibilitatea UE de a oferi asistență suplimentară pentru a alina suferința 
în toate regiunile afectate și au salutat inițiativa de a găzdui la Bruxelles, în luna martie, o 
conferință a donatorilor în sprijinul populației din Turcia și Siria. 

Consiliul European a solicitat tuturor să asigure accesul umanitar la victimele 
cutremurului din Siria, indiferent de locul în care se află. 

 
III.    CONSILIUL UE 

1. Accesul la probele electronice: Consiliul autorizează statele membre să ratifice 
un acord internațional, 14 februarie 2023 – subiecte: justiție 

 

Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul 
UE, cel de Al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică 
(Convenția de la Budapesta). 

Protocolul va îmbunătăți accesul transfrontalier la probele electronice, pentru 
utilizarea lor în cadrul procedurilor penale. Acesta va contribui la combaterea criminalității 
informatice și a altor forme de criminalitate la nivel mondial prin simplificarea cooperării 
dintre statele membre și țările terțe, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a 
persoanelor, precum și respectarea standardelor UE în materie de protecție a datelor. 

Protocolul vizează procedurile de îmbunătățire a cooperării internaționale între 
autorități, precum și procedurile de consolidare a cooperării directe cu furnizorii de servicii 
și entitățile situate în alte țări. Acesta stabilește, de asemenea, proceduri pentru asistența 
judiciară reciprocă de urgență. 

Protocolul s-ar putea aplica în întreaga lume, fiind deja semnat de 34 de țări, inclusiv 
18 state membre ale UE. Acesta va completa cadrul intern al UE privind accesul la probele 
electronice, convenit recent între Consiliul UE și Parlamentul European și care este în curs 
de adoptare formală. 

Context și etapele următoare. La 6 iunie 2019, Consiliul a adoptat un mandat de 
autorizare a Comisiei să participe la negocierile Consiliului Europei privind Al doilea 
protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică. Acest protocol a fost 
adoptat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 2021 și a fost deschis 
spre semnare la 12 mai 2022. 

UE nu poate semna protocolul, deoarece numai statele pot fi părți la acesta. Prin 
urmare, la 5 aprilie 2022, Consiliul a autorizat statele membre să semneze protocolul, 
acționând împreună în interesul UE. De asemenea, Consiliul a transmis Parlamentului, spre 

                                                 
1 * Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, 
precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului. 
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aprobare, decizia prin care statele membre sunt autorizate să ratifice protocolul. 
Parlamentul European și-a dat aprobarea la 17 ianuarie. 

IV.  ȘTIRI 

1. David Nicolae Şolga, câștigătorul din România al concursului UE pentru tinerii 
traducători 

Comisia Europeană îi felicită pe cei 27 de câștigători ai celei de-a 16-a ediții a 
concursului său de traducere, Juvenes Translatores, destinat liceenilor cu vârsta de 17 ani. 
Câștigătorul din România, David Nicolae Șolga, este elev la Liceul Teoretic „George 
Moroianu” din Săcele, județul Brașov și a tradus din engleză în română. Textul i s-a părut 
destul de dificil: „a trebuit să dau tot ce am”, spune David. Profesoara lui de limba engleză, 
dna Elena Bucurenciu, spune despre David că este „foarte bun și foarte ambițios”, fapt pe 
care îl confirmă și fosta profesoară a lui David, dna Cezarina Bâlbâe, care a înscris elevii la 
concurs. Și dl Ionuț Tănase, directorul liceului, a avut cuvinte de laudă despre elevul 
câștigător, spunând că este foarte bun nu numai la învățătură, ci are în palmares și 
performanțe sportive, participând la campionatul de fotbal. 

Anul acesta, 2 883 de participanți și-au testat competențele lingvistice prin 
traducerea unui text în și din oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.  
Din cele 552 de combinații lingvistice disponibile, elevii din 681 de școli au utilizat 141 
combinații, traducând inclusiv din spaniolă în slovenă și din polonă în daneză. 

Traducătorii Comisiei Europene au selectat 27 de câștigători, câte unul din fiecare 
țară a UE, precum și un număr de 287 de elevi care au primit mențiuni speciale pentru 
traducerile lor de excepție. 14 dintre traducătorii care au primit mențiuni speciale sunt din 
România. 

Ceremonia de premiere a celor 27 de câștigători va avea loc la 31 martie 2023, la 
Bruxelles. 

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul Juvenes 
Translatores (tineri traducători în latină) în fiecare an, din 2007. De-a lungul timpului, acest 
concurs a schimbat viața multora dintre participanți și câștigători. Unii au decis să studieze 
traducerea la universitate, iar alții s-au alăturat departamentelor de traducere ale Comisiei 
Europene pentru a efectua un stagiu sau pentru a urma o carieră. 
Concursul Juvenes Translatores își propune să promoveze studiul limbilor străine în școli și 
să le ofere tinerilor posibilitatea de a-și face o idee despre meseria de traducător. Concursul 
li se adresează elevilor de liceu cu vârsta de 17 ani și se desfășoară simultan în toate școlile 
selectate din UE. 

Multilingvismul și, deci, activitatea de traducere au constituit un element integrant al 
UE încă de la crearea Comunităților Europene. Acest principiu a fost consacrat chiar în 
primul regulament, adoptat în 1958 (Regulamentul CEE nr. 1 al Consiliului). De atunci, 
numărul limbilor oficiale ale UE a crescut de la 4 la 24, odată cu aderarea tot mai multor țări 
la UE. 

2. Cutremur: UE mobilizează asistență de urgență suplimentară pentru Siria și 
Turcia 

  În urma cutremurului devastator care a afectat săptămâna trecută atât Siria, cât și 
Turcia, UE continuă să depună eforturi pe toate fronturile pentru a le oferi asistență de 
urgență ambelor țări. 

Pentru Siria: capacitatea de răspuns umanitareuropean le oferă ajutor rapid 
persoanelor afectate de cutremur. Au fost mobilizate stocurile UE din Italia și 
Dubai pentru furnizarea de provizii de urgență. Acestea includ articole precum corturi de 
iarnă, radiatoare, pături, apă, produse sanitare și de igienă și seturi de bucătărie. Ajutorul va 
fi distribuit atât în zonele controlate de guvern împreună cu Federația Internațională a 
Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC), cât și în zonele care nu sunt controlate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31958R0001
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de guvern din nord-vestul Siriei, în cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrație 
(OIM). În plus, Comisia analizează oportunitățile existente pentru o abordare de tip „Echipa 
Europa”, colaborând cu statele membre pentru a mobiliza adăposturi din stocurile acestora. 

În plus, prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE (EUCPM),10 țări 
europene (Austria, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, România, Slovenia și 
Norvegia) au oferit poporului sirian mii de corturi, pături, saci de dormit, saltele, paturi, 
generatoare, radiatoare, medicamente, produse alimentare, îmbrăcăminte de iarnă, măști 
etc. Doi ofițeri de legătură ai Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență 
(ERCC) vor fi trimiși astăzi la Beirut pentru a sprijini coordonarea asistenței pe care UE o 
oferă Siriei. Aceasta se adaugă unei sume inițiale suplimentare de 3,5 milioane EUR sub 
formă de asistență umanitară, menită să acopere nevoile cele mai urgente, precum 
numerar pentru adăpost și produse nealimentare, apă și salubritate, sănătate și operațiuni 
de căutare și salvare. 

Pentru Turcia: după cum a subliniat ieri președinta von der Leyen în convorbirea 
sa telefonică cu președintele Erdogan, Comisia va mobiliza sprijin suplimentar și va 
răspunde cererii de asistență a Turciei. 21 de state membre ale UE și trei state participante 
la EUCPM au oferit deja un total de 38 de echipe – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, 
Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania, împreună cu Albania, Muntenegru 
și Serbia. În total, țările europene au oferit 1.652 de salvatori și 105 câinide căutare. De 
asemenea, Comisia canalizează asistența sub formă de articole pentru adăposturi de urgență 
din partea a 12 state membre ale UE, care oferă unități de cazare de urgență din rezerva 
rescEU găzduite de Suedia, precum și mii de corturi și paturi găzduite de România; acestea 
urmează a fi trimise în Turcia. 
 

3.   De ce sunt importante noile reguli UE privind publicitatea politică 

Publicitatea politică, offline sau online, joacă un rol cheie în influențarea opiniilor și 
percepțiilor asupra sistemelor politice și liderilor aleși, în special înainte de alegeri. 
În ultimii ani, campaniile electorale au fost transformate profund de tehnologiile digitale și 
de rețelele sociale care oferă actorilor politici o expunere masivă la costuri reduse. 
Deși ele au potențialul de a permite mai multor voci să fie auzite, noile tehnologii pot fi 
utilizate greșit pentru a răspândi informații false, a fragmenta dezbaterile politice și a 
manipula alegătorii. 
Exploatarea posibilităților tehnologice 

Posibilitățile în creștere și provocările aduse de big data joacă un rol cheie. Atunci 
când oamenii folosesc platformele social media și alți furnizori de servicii digitale, acestea le 
pot colecta datele personale. Datele culese pot fi folosite pentru a defini preferințele, 
interesele și stilurile de viață ale utilizatorilor, permițând astfel vizarea precisă la nivel micro 
(micro targeting).                                

Tehnologia și datele permit actorilor rău-intenționați să folosească micro-vizarea 
pentru a atinge diferite grupuri, adaptându-și mesajele exact la profilul acestora. În multe 
cazuri, acest lucru presupune vizarea fricilor și frustrărilor oamenilor, folosind adesea 
dezinformarea pentru a le declanșa. 

Micro-vizarea poate contribui și la crearea unor camere de ecou online (echo 
chambers) - bule informaționale în care oamenii sunt expuși unui singur tip de informații, 
care le distorsionează percepția privind dezbaterea publică. 

S-a constatat că prelucrarea datelor sensibile cu caracter personal și folosirea lor 
pentru marketing personalizat precum micro-vizarea afectează drepturile oamenilor - în 
principal libertatea de opinie, accesul la informații obiective, transparente, pluraliste, și 
capacitatea de a lua decizii politice. 

 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_23_801
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definitie-avantaje-provocari-infografice
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Transparență cu privire la sursele reclamelor  
Oamenii pot fi induși în eroare și legat de cine se află în spatele conținutului. De 

exemplu, ceva care arată ca o informație neutră poate fi de fapt conținut sponsorizat de o 
entitate dintr-o altă țară care încearcă să influențeze alegerile. 
Influențarea peste granițe și lipsa regulilor armonizate 

Cei care nu exploatează astfel de practici ar putea fi dezavantajați, dăunând echității 
și șanselor egale, în special în timpul alegerilor. 
Deși publicitatea online și offline sunt transfrontaliere, nu există o legislație la nivelul UE 
în acest domeniu. 
Regulile tradiționale pot fi ineficiente, deoarece sunt adesea greu de aplicat la mediul online, 
unde noile tehnologii și instrumente creează oportunități de a influența și viza alegătorii. 
Noi reguli UE privind publicitatea politică 

Pentru a contribui la o sferă digitală mai sigură și echitabilă, Parlamentul European a 
adoptat Actele legislative privind piețele și serviciile digitale în 2022. 

În februarie 2023, Parlamentul a susținut o propunere pentru norme complementare 
care să prevină publicitatea politică abuzivă, online și offline. Negociatorii Parlamentului 
urmăresc să ajungă la un acord privind aceste reguli cu țările UE în timp util pentru alegerile 
europene din 2024. 

În dezbaterea premergătoare votului, Sandro Gozi (Renew, Franța), care a asigurat 
trecerea propunerii prin Parlament, a declarat: „Vrem mai multă transparență, vrem o 
protecție mai bună împotriva dezinformarii și a interferențelor străine, vrem o adevărată 
piață unică a publicității politice”. 
 

4.  Deschidere: Deputații europeni au ținut un minut de reculegere în memoria 
victimelor cutremurelor 

În deschiderea sesiunii de la Strasbourg, președintele Metsola a ținut un minut de 
reculegere în memoria victimelor cutremurelor din Türkiye și Siria. 

Europa este alături de populația din Turcia și din Siria, a declarat președintele 
Metsola, adăugând că mecanismul de protecție civilă al UE a fost activat și că se trimit 
ajutoare. "Gândurile noastre sunt alături de familiile celor uciși, prinși în capcană, răniți și de 
toți salvatorii care luptă zi și noapte pentru a salva vieți", a adăugat ea. 
 

5.   PE cere reguli electorale îmbunătățite pentru cetățenii mobili 

Mobilitatea și drepturile electorale sunt garantate pentru cetățenii UE. Dificultățile 
apar atunci când aceștia votează sau candidează la alegeri într-un alt stat UE, spun 
eurodeputații. 
Conform tratatelor UE, cetățenii UE cu reședința într-o altă țară UE trebuie să aibă dreptul de 
a participa la alegerile europene și locale în aceleași condiții ca și cetățenii acelei țări. 
Cu toate acestea, cetățenii europeni care locuiesc în alt stat UE se confruntă cu obstacole în 
exercitarea drepturilor electorale, iar participarea lor la alegeri rămâne scăzută în 
comparație cu localnicii.      

Regulile privind alegerile europene, ca și cele care stabilesc modul în care cetățenii 
altor state pot participa la alegerile locale diferă de la o țară la alta. 
Peste 11 milioane de cetățeni europeni cu drept de vot locuiesc într-o altă țară UE. Ei au 
dreptul de a candida și vota la alegerile europene și la cele locale din această țară. 
Două propuneri legislative  

În urma solicitărilor din partea Parlamentului, Comisia Europeană a înaintat 
propuneri de actualizare și armonizare a regulilor privind alegerile europene și pe cele 
locale în toate țările. 

Parlamentul dorește reguli mai simple și o participare la alegeri mai accesibilă. 
Raportul privind alegerile UE și cel privind alegerile locale - promovate în Parlament 
de Damian Boeselager (Verzii/ALE, Germania), respectiv de Joachim Stanisław 
Brudziński (ECR, Polonia) - propun: 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20211209STO19124/legislatia-privind-pietele-si-serviciile-digitale-explicata
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/204419/SANDRO_GOZI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
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 simplificarea înregistrării alegătorilor și candidaților 
 facilitarea votului prin oferirea de informații în alte limbi oficiale ale UE și în formate 

care să ajute grupurile vulnerabile, de exemplu: braille, caractere de dimensiuni mari, 
audio și prin limbajul semnelor.  

De asemenea, sunt încurajate țările UE să ia în considerare introducerea de 
instrumente pentru a simplifica procesul de votare, cum ar fi votul electronic și prin 
corespondență, precum și secțiile de votare mobile. 

Totodată, deputații au cerut eliminarea unor prevederi din normele actuale, inclusiv 
excepția care permite unei țări să restrângă drepturile electorale ale cetățenilor din alte țări 
UE atunci când aceștia reprezintă peste 20% din cetățenii UE care locuiesc pe teritoriul său. 
Pentru schimbarea regulilor, țările UE din Consiliu trebuie să le adopte în unanimitate. 
Deputații își doresc intrarea lor în vigoare înaintea alegerilor europene din 2024. 
 

6.   Comisia solicită României și altor 11 state membre să respecte Directiva 
privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a 
copiilor 

La data de 15 februarie, Comisia Europeană a decis să trimită scrisori suplimentare 
de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Letoniei, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Austriei, 
Poloniei, României, Slovaciei, Slovenia și Finlandei,  pentru faptul că nu au transpus corect 
toate cerințele Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor (Directiva 
2011/93/UE). Directiva impune statelor membre să introducă norme minime privind 
definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în ceea ce privește abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor, pornografia infantilă și ademenirea copiilor în scopuri 
sexuale. Directiva introduce, de asemenea, dispoziții care să asigure o mai bună prevenire a 
infracțiunilor respective și o mai bună protecție a victimelor. Comisia a trimis deja scrisori 
de punere în întârziere Bulgariei, Maltei, României și Slovaciei la 25 iulie 2019, și Belgiei, 
Letoniei, Luxemburgului, Ungariei, Austriei, Poloniei, Sloveniei și Finlandei la 10 octombrie 
2019. Aceste statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde 
argumentelor prezentate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate 
decide să emită un aviz motivat. 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia 
Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au 
îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse 
sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a 
legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

 
7.   DiscoverEU: în martie se deschide următoarea rundă de înscrieri pentru 35.000 

de permise de călătorie pentru tineri 

Comisia va lansa runda de primăvară DiscoverEU, care va începe miercuri, 15 martie, 
la ora 13:00 EET și se va încheia miercuri, 29 martie, la ora 13:00 EET. 
Datorită DisoverEU, 35.000 de tineri vor primi câte un permis de călătorie, pentru a explora 
Europa și patrimoniul său cultural bogat, pentru a-și lărgi orizonturile și a acumula 
experiențe utile. Cererea de propuneri este deschisă candidaților în vârstă de 18 ani din 
toate statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program. Pentru a câștiga un 
permis de călătorie, tinerii trebuie să se înscrie pe Portalul european pentru tineret, 
unde vor trebui să răspundă la cinci întrebări, precum și la o întrebare de departajare. 

Candidații născuți între 1 iulie 2004 și 30 iunie 2005 și care au răspuns corect la 
quizul de selecție vor putea călători în Europa timp de până la 30 zile, între 15 iunie 2023 și 
30 septembrie 2024. Cei care împlinesc 18 ani în a doua jumătate a anului viitor se vor putea 
înscrie în runda din octombrie 2023. 
Întrucât DiscoverEU face parte din programul Erasmus+, participanți din Islanda, 
Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia sunt, de asemenea, eligibili 
pentru a candida.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/INF_19_4251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/INF_19_5950
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/INF_19_5950
https://youth.europa.eu/discovereu_ro
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La fel ca în runda anterioară, participanții vor continua să beneficieze de un card de 
reduceri cu peste 40.000 de posibilități de tarife reduse pentru transportul public, cultură, 
cazare, alimentație, sport și alte servicii disponibile în toate țările eligibile. Ei vor putea, de 
asemenea, să participe la întâlnirile DiscoverEU, care propun programe culturale interesante 
cu o durată de 1 până la 3 de zile în toate țările Erasmus+.  

 
8. Comisia aprobă o schemă de ajutoare în cuantum de 259 de milioane EUR 

notificată de România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

Schema de ajutoare, prevăzută cu un buget estimativ de 259 de milioane EUR, va fi 
finanțată parțial prin MRR, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de 
redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu. Măsura 
urmărește: (i) să contribuie la dezvoltarea regională prin orientarea ajutoarelor către 
sectoare în care cererea este în creștere, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă ce 
necesită o forță de muncă calificată, precum și la o economie mai sustenabilă și mai 
competitivă și (ii) să promoveze tranziția verde a României și a UE. 

În cadrul schemei, care se va aplica până la 31 decembrie 2024, ajutoarele se vor 
acorda sub formă de granturi directe destinate întreprinderilor care desfășoară activități în 
domeniul producției, asamblării și reciclării bateriilor și a celulelor și panourilor 
fotovoltaice, situate în zonele eligibile pentru ajutoare regionale din România. Aceste zone 
sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale a României pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 
decembrie 2027, care precizează și cuantumul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat 
pentru fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste zone. 

Comisia a stabilit că măsura contribuie la dezvoltarea regională a României și că este 
necesară și adecvată pentru dezvoltarea zonelor incluse pe harta ajutoarelor regionale a 
țării. În plus, ajutorul este proporțional, deoarece se limitează la minimul necesar și nu va 
depăși valorile maxime stabilite în harta ajutoarelor regionale a României.  În ultimul rând, 
efectele negative ale măsurii în ceea ce privește denaturarea concurenței și impactul asupra 
schimburilor comerciale dintre statele membre sunt limitate. 

„Această schemă românească în cuantum de 259 de milioane EUR, finanțată parțial 
prin Mecanismul de redresare și reziliență, va asigura un sprijin esențial pentru producția de 
baterii și de celule și panouri fotovoltaice. Măsura aprobată astăzi va promova dezvoltarea 
economică a celor mai defavorizate zone din România, în conformitate cu obiectivele de 
coeziune ale Uniunii, contribuind în același timp la accelerarea tranziției verzi.” - Margrethe 
Vestager, vicepreședintă executivă responsabilă cu politica în domeniul concurenței, 15 
februarie 2023. 

 

9. Gestionarea apei: Comisia solicită României și altor 15 state membre să își 
finalizeze revizuirea planurilor privind apa 

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croației, 

Ciprului, Danemarcei, Greciei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei, 

Portugaliei, României [INFR(2022)2198], Slovaciei, Sloveniei și Spaniei pentru că nu și-au 

finalizat revizuirea planurilor de management al bazinelor hidrografice conform obligațiilor 

ce le revin în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și/sau a 

planurilor de gestionare al riscului de inundații conform cerințelor din Directiva privind 

inundațiile (Directiva 2007/60/CE). Ambele directive impun statelor membre să își 

actualizeze planurile de gestionare privind bazinele hidrografice și, respectiv, riscul de 

inundații și să raporteze o dată la șase ani.  

Planurile de management al bazinelor hidrografice includ un program de măsuri care 

sunt esențiale pentru a asigura o stare bună a tuturor corpurilor de apă, astfel cum se 

https://eyca.org/
https://europa.eu/youth/discovereu/meetups_en
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_ro
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_6935
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prevede în directivă. Planurile de gestionare a riscului de inundații sunt elaborate pe baza 

hărților care prezintă potențialele consecințe negative asociate scenariilor de inundații. 

Gestionarea durabilă a apei este un element central al Pactului verde. 
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