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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

1. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 mai 2022 referitoare la 

propunerea de regulament al Consiliului privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct, de abrogare a Deciziei 

Consiliului (76/787/ECSC, CEE, Euratom) și a Actului privind alegerea 

membrilor Parlamentului European prin vot universal direct anexat la decizia 

respectivă 

 
Context:  
Din 1976, când Actul electoral a deschis calea pentru alegerea reprezentanților 

Parlamentului European prin vot universal direct pentru prima dată, Parlamentul European 
a solicitat în permanență reforma legislației electorale a UE și sprijină o procedură electorală 
mai autentică, uniformă și europeană.  

Tratatul de la Lisabona a oferit un pas pozitiv înainte, confirmând dreptul 
Parlamentului European de a iniția o propunere privind Actul electoral, precum și 
componența acestuia. 

Alte modificări importante din Tratatul de la Lisabona au vizat, în special, formularea 
articolului 14 din TUE, care prevede că Parlamentul trebuie să fie compus din reprezentanți 
ai cetățenilor Uniunii și nu ai popoarelor statelor membre, precum și referirea la rolul 
Parlamentului în alegerea președintelui Comisiei, care ar trebui să fie ales ținând seama de 
rezultatele alegerilor pentru PE. 

Prezența la vot înregistrată la alegerile europene din 2019 a fost cea mai ridicată 
dintre toate alegerile pentru Parlamentul European din ultimii 20 de ani; rata de participare 
ascunde mari disparități între statele membre; creșterea prezenței la vot este un semnal 
pozitiv și arată că cetățenii Uniunii și în special generațiile cele mai tinere sunt din ce în ce 
mai interesate de evoluția integrării europene, după cum indică și rezultatele 
Eurobarometrului special din 9 martie 2021. 

Decizia 2018/994 a Consiliului din 13 iulie 2018 nu a fost încă aprobată de către 
statele membre, dar nu exclude modificările necesare ale sistemelor electorale ale Uniunii. 
 

Având în vedere: 
–  Declarația de la 9 mai 1950, prin care s-a propus crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) ca prim pas către o federație a Europei, 
–  Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (denumit în continuare 
„Actul electoral”), anexat la Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom din 20 septembrie 1976, astfel 
cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom, din 25 iunie și 23 septembrie 2002(1) și 
prin Decizia Consiliului (UE, Euratom) 2018/994 din 13 iulie 2018(2), 
–  tratatele, în special articolul 2, articolul 3, articolul 9, articolul 10, articolul 14 și articolul 17 alineatul (7) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8, articolul 20, articolul 22, articolul 223 alineatul (1) și 
articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și articolul 2 din Protocolul 
nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, 
– rezoluțiile sale din 13 martie 2013 și din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European, 
–  rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 referitoare la bilanțul alegerilor europene, 
–  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene(11), în special articolele 13, 21 și 31, 
–  având în vedere Acordul cadru din 20 octombrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană, 
–  raportul de informare al Comitetului Economic și Social European referitor la drepturile efective ale 

persoanelor cu handicap de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, adoptat în sesiunea sa plenară din  

20 martie 2019 și avizul său suplimentar privind necesitatea de a le asigura persoanelor cu handicap drepturi 

reale de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, adoptat la 2 decembrie 2020, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_RO.html#def_1_1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_RO.html#def_1_2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_RO.html#def_1_11
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–  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), ratificată de UE în 2010 și de 

toate statele membre, precum și articolul 29 din aceasta privind participarea la viața politică și publică, 

–  comunicarea Comisiei din 3 martie 2021 intitulată „O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile 

persoanelor cu handicap 2021-2030” (COM(2021)0101), 

–  comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2020 privind Planul de acțiune pentru democrația europeană 

(COM(2020)0790), 

–  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), în special articolele 11, 21, 23 și 39, 

–  Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiul 1 al acestuia, 

–  Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special articolul 25, 

–  activitatea Uniunii Interparlamentare (UIP) privind egalitatea de gen, în special planul său de acțiune pentru 

parlamente sensibile la dimensiunea de gen, 

–  discursul privind starea Uniunii din 2021 în care Ursula von der Leyen a anunțat că anul 2022 va fi anul 

tineretului, 

–  propunerea Comisiei privind Anul european al tineretului 2022, 

–  articolele 46 și 54 din Regulamentul său de procedură, 

–  raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0083/2022). 

 
Parlamentul European adoptă prezentul proiect de regulament: 
 
Acţiuni viitoare ale UE şi statelor membre în baza prezentului proiect de regulament: 

 Obiectul 

Prezentul regulament stabilește dispozițiile necesare pentru alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot universal direct, în conformitate cu o procedură electorală 
uniformă în ceea ce privește circumscripția de la nivelul Uniunii menționată la articolul 15 și 
cu o serie de principii comune tuturor statelor membre. 

 Dreptul de vot 

Toți cetățenii Uniunii cu vârsta de minim 16 ani, inclusiv persoanele cu dizabilități, 
indiferent de capacitatea lor juridică, au dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul 
European, fără a aduce atingere ordinii constituționale în vigoare care stabilește vârsta 
minimă de vot la 18 sau 17 de ani. 

 Dreptul de a candida 

Toți cetățenii Uniunii Europene cu vârsta de minim 18 ani au dreptul de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European, fie în circumscripția națională, fie în cea de la nivelul 
Uniunii, sau în amândouă. 

 Exercitarea dreptului de vot 

Statele membre se asigură că toți cetățenii Uniunii, inclusiv cei care locuiesc sau lucrează 
într-o țară terță, cei fără rezidență permanentă, cei care locuiesc în spații rezidențiale 
închise, cei fără adăpost sau cei care execută o pedeapsă cu închisoarea în Uniune, își pot 
exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European. 

 Votul prin corespondență 

Statele membre prevăd votul prin corespondență la alegerile pentru Parlamentul European, 
inclusiv pentru cetățenii care locuiesc într-o țară terță, și adoptă măsuri care să asigure 
accesibilitatea votului prin corespondență, în special pentru persoanele cu dizabilități. 
Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura fiabilitatea și 

https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2021&nu_doc=0101
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2020&nu_doc=0790
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0083_RO.html
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confidențialitatea votului, precum și protecția datelor cu caracter personal în conformitate 
cu dreptul aplicabil al Uniunii. 

Statele membre pot oferi posibilități suplimentare de vot prin vot fizic anticipat, vot prin 
procură și vot prin sisteme electronice și prin internet. 

 Stabilirea listelor electorale naționale și a listei electorale europene 

În scopul stabilirii listei electorale europene, autoritățile naționale competente furnizează 
Autorității electorale europene toate datele necesare în conformitate cu articolul 18. 
Criteriile care trebuie înregistrate în lista electorală națională sunt reglementate de 
dispozițiile de drept intern. 

 Sistemul electoral 

Alegerile au loc prin vot universal direct și sunt egale, libere și secrete. Fiecare alegător 
dispune de două voturi, unul pentru a alege membrii Parlamentului European în 
circumscripțiile naționale și unul pentru a alege membrii Parlamentului European în 
circumscripția de la nivelul Uniunii. 

 Circumscripția de la nivelul Uniunii 

Se creează o circumscripție formată din întregul teritoriu al Uniunii Europene, din care sunt 
aleși 28 de membri ai Parlamentului European la primele alegeri ale membrilor 
Parlamentului European după intrarea în vigoare a prezentului regulament. 

Pentru alegerile ulterioare ale membrilor Parlamentului European, dimensiunea 
circumscripției de la nivelul Uniunii este stabilită prin Decizia Consiliului European de 
stabilire a componenței Parlamentului European. 

Organismele publice de radiodifuziune europene și naționale acordă circumscripției de la 
nivelul Uniunii un timp de emisie proporțional cu rezultatele alegerilor precedente, 
asigurând un timp minim de emisie pentru fiecare listă de la nivelul Uniunii. 

 Autoritatea electorală europeană 

1.  Se înființează o Autoritate electorală europeană (denumită în continuare „Autoritatea 
electorală europeană”) cu scopul de a: 

(a)  asigura punerea în aplicare corectă a prezentului regulament și de a desfășura și 

monitoriza procesul electoral al circumscripției de la nivelul Uniunii; 

(b)  defini procedura aplicabilă plângerilor în temeiul articolul 10 alineatul (2) în ceea ce 

privește circumscripția de la nivelul Uniunii; 

(c)  exercita toate funcțiile legate de procesul electoral al circumscripției de la nivelul Uniunii 

și de a menține legătura cu autoritățile de contact menționate la articolul 18; 

(d)  verifica faptul că entitățile electorale europene îndeplinesc condițiile pentru depunerea 

listelor de candidați de la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 15; 

(e)  gestiona lista electorală europeană stabilită la articolul 9; 

(f)  anunța rezultatele electorale în conformitate cu articolul 20; 

(g)  decide cu privire la orice litigiu care ar putea decurge din dispozițiile prezentului 

regulament, cu excepția celor care decurg din dispozițiile de drept intern la care se face 

trimitere în prezentul regulament. 
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Autoritatea electorală europeană poate acorda asistență în caz de dificultăți legate de 
interpretarea listelor transmise de autoritățile naționale. 

2.  Autoritatea electorală europeană este independentă și își exercită funcțiile în deplină 
conformitate cu prezentul regulament. 

3.  Fiecare stat membru numește un membru al Autorității Electorale Europene, selectat din 
rândul profesorilor de drept sau de științe politice și al altor experți în sistemele electorale, 
pe baza calităților lor profesionale și cu respectarea echilibrului de gen. Membrii Autorității 
electorale europene își aleg președintele, vicepreședintele și secretarul cu majoritate simplă, 
prin vot separat. Autoritatea electorală europeană depune eforturi pentru a lua decizii prin 
consens. În cazul în care nu este posibil să se ia o decizie prin consens, Autoritatea electorală 
europeană decide cu majoritate simplă. 

Membrii Autorității electorale europene sunt numiți pentru un mandat de cinci ani, 
reînnoibil o dată. 

 Finanțarea campaniilor electorale ale entităților electorale europene 

Dispozițiile capitolelor IV și V din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 se aplică 
mutatis mutandis finanțării campaniilor electorale ale entităților electorale europene. 

 Autorități de contact 

Fiecare stat membru desemnează o autoritate de contact responsabilă în relația cu omologii 
săi din celelalte state membre și cu Autoritatea electorală europeană instituită în 
conformitate cu articolul 28 cu schimbul de date privind alegătorii care sunt necesare pentru 
întocmirea listei electorale europene, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), precum și 
de date privind candidații. 

 Data alegerilor 

Alegerile pentru Parlamentul European au loc la data de 9 mai a ultimului an al unei 
legislaturi, în conformitate cu articolul 20 (denumită în continuare „Ziua alegerilor”). 

 Stabilirea și publicarea rezultatelor alegerilor 

Rezultatele alegerilor în circumscripția de la nivelul Uniunii și în circumscripțiile naționale 
sunt anunțate, în această ordine, de către Autoritatea electorală europeană, pe baza 
informațiilor furnizate de autoritățile de contact. Rezultatele oficiale al alegerilor se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 Incompatibilități 

1.  Funcția de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu următoarele funcții: 

–  membru al guvernului unui stat membru; 
–  membru al unui parlament național sau regional sau al unei adunări învestite cu 
competențe legislative, 
–  membru al Comisiei Europene, 
–  judecător, avocat general sau grefier al Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
–  membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, 
–  membru al Curții de Conturi, 
–  Ombudsman European, 
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–  membru al Comitetului Economic și Social European, 
–  membru al Comitetului Regiunilor, 
–  membru al unor comitete sau al altor organe create în conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene sau cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice în scopul gestionării fondurilor Uniunii sau îndeplinirii unei sarcini 
administrative permanente, 
–  membru în Consiliul de administrație, în Comitetul director sau angajat al Băncii Europene 
de Investiții, 
–  funcționar sau agent activ al instituțiilor Uniunii Europene sau al organelor specializate 
atașate acestora sau al Băncii Centrale Europene. 

2.   Fiecare stat membru poate adopta norme suplimentare la nivel național privind 
incompatibilitatea cu funcția de membru al Parlamentului European. 

3.  Membrii Parlamentului European cărora li se aplică alineatele (1) și (2) în cursul 
legislaturii sunt înlocuiți în conformitate cu articolul 27. 

 Intrarea în vigoare 

1.  Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare aprobării sale de către 
statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale. 

2.  Statele membre îl informează pe Secretarul General al Consiliului cu privire la finalizarea 
procedurilor lor naționale. 

 
 

II.    DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 
 

1. Comunicare privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și 
calea de urmat 

 
Șefii de stat sau de guvern din UE, reuniți la Versailles la 11 martie, s-au angajat să își 

întărească capabilitățile de apărare, având în vedere agresiunea militară a Rusiei împotriva 

Ucrainei. Aceștia au invitat Comisia, în coordonare cu Agenția Europeană de Apărare, să 

prezinte, o analiză a deficitelor de investiții în domeniul apărării și să propună 

eventualele inițiative suplimentare necesare pentru a consolida baza industrială și 

tehnologică de apărare europeană. Aceste sarcini au fost incluse și în Busola strategică 

privind securitatea și apărarea, adoptată de Consiliu și aprobată de Consiliul European în 

martie 2022.  

Prezenta comunicare furnizează Consiliului European analiza solicitată astfel încât 

sporirea cheltuielilor de apărare ale statelor membre să aibă ca rezultat o bază industrială și 

tehnologică de apărare mult mai puternică a UE, conducând la creșterea efectului de 

descurajare convențională a oricărui tip de potențial adversar. Bazându-se în special pe 

comunicarea privind „Contribuția Comisiei la apărarea europeană”, documentul de față 

oferă statelor membre noi modalități de a-și intensifica achizițiile publice comune, 

precum și de a colabora cu sectoarele de profil pentru a-și spori capacitatea de 

producție astfel încât să răspundă nevoilor sporite, pe baza unei cereri consolidate mai 

previzibile. 
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2.  Comunicare privind Sprijinirea şi Reconstrucția Ucrainei 
 

Invadarea neprovocată și nejustificată a Ucrainei de către Rusia a cauzat suferințe 

umane îngrozitoare și distrugeri masive de orașe și comunități. Prezenta comunicare 

stabilește răspunsul Uniunii pentru a aborda deficitul imediat de finanțare al Ucrainei și 

cadrul de reconstrucție pe termen mai lung. 

Prezentul document prezintă un cadru cuprinzător pentru eforturile internaţionale 

de reconstrucţie ce vor urma, reflectând pe deplin nevoile identificate de Ucraina și ferm 

ancorate în tranziția verde și digitală, precum și în valorile europene fundamentale. Aceste 

investiții vor ajuta Ucraina să iasă mai puternică și mai rezilientă în urma devastării produse 

de invazia rusă. În timp, acestea vor sprijini Ucraina în urmărirea parcursului său european.  

Comisia invită Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul să aprobe ideile 

expuse în prezenta comunicare. Prin „RebuildUkraine”, Uniunea Europeană va transmite un 

alt semnal clar al angajamentului său ferm de a susține Ucraina în timpul războiului și în 

urma acestuia și de a contribui la reconstrucția unei Ucraine mai puternice pentru generația 

următoare. 

3.   Comunicare a Comisiei  - Actualizare privind supravegherea mai strictă – 
Grecia, mai 2022   

 

Supravegherea mai strictă oferă un cadru cuprinzător pentru monitorizarea 

evoluțiilor economice și pentru punerea în aplicare a politicilor necesare în urma finalizării 

programului de asistență. Ea permite evaluarea periodică a evoluțiilor economice și 

financiare recente din Grecia, precum și monitorizarea condițiilor de finanțare a datoriei 

suverane și actualizări ale analizei sustenabilității datoriei. 

Supravegherea mai strictă furnizează, de asemenea, cadrul de evaluare a 

angajamentului general asumat de Grecia față de Eurogrup la 22 iunie 2018, și anume de a 

continua și de a finaliza reformele adoptate în cadrul programelor de asistență financiară și 

de a asigura protejarea obiectivelor reformelor importante adoptate în cadrul programelor 

de asistență financiară. 

Cel de al paisprezecelea raport privind supravegherea mai strictă pentru Grecia se 

bazează pe constatările unei misiuni efectuate la 6 aprilie 2022 și pe un dialog regulat cu 

autoritățile elene și analizează implementarea angajamentelor asumate de Grecia față de 

Eurogrup în ceea ce privește finalizarea reformelor până la jumătatea anului 2022. Misiunea 

a fost derulată de Comisia Europeană în colaborare cu Banca Centrală Europeană și cu 

participarea Fondului Monetar Internațional și a Mecanismului european de stabilitate.  

Prezentul raport ar putea fi utilizat de Eurogrup drept bază pentru a decide cu privire 

la activarea următorului set de măsuri referitoare la datorie condiționate de politici, în 

valoare de 748 de milioane EUR.  

Îndeplinirea cu succes a majorității angajamentelor de politică și punerea în aplicare 

eficace a reformelor au îmbunătățit reziliența economiei elene și au consolidat stabilitatea 

financiară a acesteia. Acest lucru a redus în mod semnificativ riscurile de efecte negative de 

propagare asupra altor state membre din zona euro, abordând astfel în mod eficace condiția 

care stă la baza aplicării supravegherii mai stricte. Autoritățile își mențin angajamentul față 

de punerea în aplicare a reformelor și față de finalizarea elementelor restante. Pe baza 

acestor considerații, Comisia Europeană nu poate prelungi supravegherea mai strictă după 

expirarea acesteia la 20 august 2022. 
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Monitorizarea angajamentelor specifice care va servi drept bază pentru tranșa finală 

a măsurilor referitoare la datorie ar urma să fie realizată într-un prim raport de 

supraveghere ulterioară aplicării programului, care urmează să fie publicat în noiembrie 

2022. 

În urma unei redresări puternice în 2021, redresarea post-pandemie urmează să 

continue în 2022 într-un ritm oarecum mai lent, deoarece este afectată de creșterea 

prețurilor la energie și de impactul economic al agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, 

pe fondul incertitudinii persistente legate de pandemie. 

Potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2022, se estimează o creștere cu 

3,5% în 2022 și cu 3,1% în 2023. Se preconizează că investițiile vor fi principalul motor al 

creșterii, dar consumul privat și exporturile nete vor contribui, de asemenea, la 

intensificarea activității economice. 

În ansamblu, prezentul raport concluzionează că Grecia a luat măsurile necesare 

pentru a-și îndeplini angajamentele specifice, în pofida circumstanțelor dificile generate de 

implicațiile economice ale noilor valuri ale pandemiei, precum și ale agresiunii militare a 

Rusiei împotriva Ucrainei. 

Autoritățile elene își mențin angajamentul față de punerea în aplicare a reformelor și 

s-au angajat să continue punerea în aplicare a acțiunilor de progres în ceea ce privește 

angajamentele restante. 

4.  Comunicare a Comisiei - Ajustarea tehnică a cadrului financiar multianual 

pentru 2023 în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE, Euratom) 

2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027  

 

Prezenta comunicare prezintă autorității bugetare rezultatul ajustării tehnice înainte 

de procedura bugetară pentru anul 2023, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul 

(UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027 (denumit în continuare „Regulamentul privind CFM”). Ajustarea tehnică 

stabilește, în special, plafoanele de cheltuieli exprimate în prețuri curente, pe baza 

deflatorului fix de 2%, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 

privind CFM. 

Pe baza celor mai recente previziuni economice, comunicarea furnizează și un calcul 

al marjei în cadrul plafonului resurselor proprii stabilit în aplicarea Deciziei Consiliului 

privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene, în vigoare la momentul adoptării 

prezentei comunicări. 

Comunicarea prezintă, de asemenea, cuantumurile disponibile în cadrul 

Instrumentului de marjă unic în temeiul articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (c), 

ajustarea plafonului de plăți în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (b) și 

ajustările specifice programului, astfel cum se prevede la articolul 5 din Regulamentul 

privind CFM. 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, Comisia 

efectuează ajustarea tehnică a cadrului financiar și comunică rezultatele autorității bugetare 

în fiecare an, înainte de procedura bugetară pentru exercițiul n +1. 
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III.  CONSILIUL UE 

1.  Concluziile Consiliului Afaceri Externe (Comerț) la începerea celei de a 12-a 
Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului, 12-15 iunie 2022 

 

Uniunea Europeană este angajată față de un sistem comercial multilateral deschis și 
bazat pe norme, având ca element central o OMC modernizată. UE sprijină un pachet 
ambițios și realist, pentru cea de a 12-a Conferință ministerială a Organizației Mondiale a 
Comerțului (CM12) și se așteaptă ca toți membrii OMC să contribuie în mod constructiv, în 
conformitate cu nevoile și capacitățile lor. 

Consiliul reamintește declarațiile sale comune anterioare privind războiul de 
agresiune al Federației Ruse cu sprijinul Belarusului împotriva Ucrainei. Consiliul 
reamintește că este solidar cu poporul ucrainean. Rusia direcționează atacurile împotriva 
populației civile și vizează obiective civile, inclusiv spitale, unități medicale, școli și 
adăposturi. Aceste crime de război trebuie să înceteze imediat. Cei responsabili și complicii 
lor vor fi trași la răspundere în conformitate cu dreptul internațional. Rusia trebuie să 
înceteze imediat agresiunea sa militară pe teritoriul Ucrainei, să își retragă imediat și 
necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul Ucrainei și să 
respecte pe deplin integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, în cadrul 
frontierelor sale recunoscute pe plan internațional. 

Consiliul reamintește prioritatea pe care o acordă reformei OMC și intenția UE de a 
juca un rol de lider în această privință. Consiliul subliniază importanța reformării OMC în 
funcțiile sale principale, astfel încât aceasta să își poată îndeplini în continuare obiectivele în 
mod eficace și să poată aborda provocările secolului XXI, inclusiv prin asigurarea unor 
condiții de concurență echitabile. Consiliul subliniază, în acest sens, importanța ancorării 
aspectelor legate de climă și de durabilitate pe agenda OMC, precum și a stabilirii într-un 
mod mai ferm a neutralității concurențiale în cadrul OMC. Consiliul subliniază, ca prioritate, 
necesitatea unei reforme semnificative pentru a restabili un sistem OMC de soluționare a 
litigiilor pe deplin funcțional ale cărui caracteristici principale să fie menținute intacte, 
necesitatea de a reforma funcția de monitorizare și de deliberare a OMC, precum și rolul 
OMC ca forum de negociere pentru elaborarea de norme noi și actualizate. Consiliul sprijină 
lansarea unei revizuiri cuprinzătoare prin intermediul unui proces structurat, sub auspiciile 
Consiliului General, a funcționării OMC, în vederea realizării reformelor necesare pentru 
îmbunătățirea funcțiilor acesteia până la următoarea conferință ministerială. În ceea ce 
privește sistemul de soluționare a litigiilor și Organul de apel, UE subliniază importanța 
desfășurării de discuții în vederea asigurării unui sistem de soluționare a litigiilor pe deplin 
și corect funcțional, accesibil tuturor membrilor până la CM13. 

Provocările tot mai mari în materie de securitate alimentară care rezultă din impactul 
războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei sunt critice. Consiliul va sprijini 
eforturile depuse în cadrul CM12 pentru a aborda criza securității alimentare. Consiliul 
sprijină rezultatele echilibrate în domeniul agriculturii, în special îmbunătățirea 
transparenței, inclusiv în ceea ce privește restricțiile la export, și deciziile multilaterale de a 
scuti achizițiile efectuate în scop umanitar de Programul Alimentar Mondial de la restricțiile 
la export și, în general, de a evita restricțiile la export pentru produsele agricole. În cele din 
urmă, Consiliul sprijină lansarea de programe de lucru, cu elemente-cheie care să ghideze 
viitoarele negocieri, în domenii precum sprijinul intern care denaturează comerțul și o 
soluție permanentă pentru deținerea de stocuri publice în scopul securității alimentare, 
printre altele. 

Răspunsul OMC la pandemie este una dintre cele mai importante chestiuni pentru 
viitoarea conferință ministerială. Acest răspuns ar trebui să contribuie la găsirea unei soluții 
satisfăcătoare pentru a crește disponibilitatea vaccinurilor împotriva COVID-19 în țările în 
curs de dezvoltare. Consiliul sprijină un rezultat privind comerțul și sănătatea care să 
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sporească capacitatea de reacție a sistemului comercial la provocările generate de pandemie, 
care să acopere, printre altele, reducerea restricțiilor la export, măsurile de facilitare a 
comerțului, transparența sporită, cooperarea cu organizațiile internaționale și alte elemente 
relevante. Acest răspuns ar trebui să includă, de asemenea, consolidarea și simplificarea 
utilizării mecanismelor de flexibilitate disponibile în temeiul Acordului TRIPS. 

Având în vedere CM12, Consiliul subliniază necesitatea de a se încheia negocierile 
privind subvențiile pentru pescuit cu un rezultat de fond, în conformitate cu obiectivul de 
dezvoltare durabilă 14.6 al Organizației Națiunilor Unite, care le solicită membrilor OMC să 
interzică anumite forme de subvenții pentru pescuit care contribuie la supracapacitate și la 
pescuitul excesiv și să elimine subvențiile care contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) și să se abțină de la introducerea de noi astfel de subvenții. Consiliul 
subliniază importanța ajungerii la un acord ambițios și coerent care să contribuie la 
durabilitatea globală a resurselor piscicole, în conformitate cu politicile relevante ale UE care 
asigură un pescuit durabil din punctul de vedere al mediului și în concordanță cu obiectivul 
de a obține beneficii economice și sociale. 

Consiliul reamintește propunerile cosponsorizate de UE în ceea ce privește 
notificările și preocupările comerciale și solicită realizarea de progrese cu privire la aceste 
chestiuni în cadrul CM12. 

De asemenea, Consiliul așteaptă cu interes reînnoirea moratoriilor multilaterale 
privind comerțul electronic și TRIPS. 

Consiliul salută încheierea negocierilor privind reglementarea internă a serviciilor la 
2 decembrie 2021 și finalizarea ulterioară a listelor de angajamente ale membrilor. 

Consiliul sprijină eforturile depuse în prezent de membrii OMC în direcția cooperării 
multilaterale prin intermediul inițiativelor de declarații comune, în special în ceea ce 
privește comerțul electronic, facilitarea investițiilor pentru dezvoltare și în domeniul 
comerțului și al mediului, care le permit membrilor să colaboreze mai strâns cu privire la 
chestiuni urgente. 

Consiliul aprobă proiectele de declarații privind: 
 Declarația ministerială privind comerțul și securitatea alimentară; 
 Măsurile sanitare și fitosanitare („Declarație referitoare la măsurile sanitare și 

fitosanitare pentru cea de a 12-a Conferință ministerială a OMC: răspunsul la 
provocările moderne în domeniul SPS”); 

 Declarația ministerială a Grupului de la Ottawa privind reforma OMC. 

Consiliul susține Comisia în eforturile sale de a face din CM12 un succes și așteaptă cu 
interes o bună coordonare între statele membre și Comisie în această privință. Consiliul va 
evalua progresele înregistrate în vederea obținerii unui rezultat echilibrat, în conformitate 
cu condițiile stabilite anterior. În acest sens, Consiliul așteaptă cu interes propunerile 
Comisiei cu privire la textele proiectelor de declarații discutate în cadrul OMC. 

2.   Principalele rezultate ale Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori (Sănătate), 14 iunie 2022 

 

Spațiul european al datelor privind sănătatea. Consiliul a purtat o discuție cu 
privire la propunerea de regulament referitor la spațiul european al datelor privind 
sănătatea. 

Această propunere de regulament, adoptată de Comisia Europeană la 3 mai 2022, 
este un pilon esențial al uniunii europene a sănătății. Scopul său este de a facilita accesul 
pacienților la datele lor privind sănătatea în format electronic și de a facilita schimbul de 
date cu profesioniști din domeniul sănătății din UE. Aceasta urmărește, de asemenea, să 
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permită reutilizarea acestor date de către cercetători, industrie și autoritățile publice, într-
un mediu securizat și în condiții stricte. 

Miniștrii au salutat propunerea de regulament care, odată adoptată, va oferi un cadru 
juridic stabil pentru a facilita schimbul de date privind sănătatea în cadrul Uniunii, 
permițând, printre altele, creșterea eficienței sectorului asistenței medicale și promovarea 
cercetării științifice. Cu toate acestea, miniștrii au reținut aspectele sensibile care decurg din 
această propunere, cum ar fi securitatea și protecția datelor și necesitatea de a dezvolta 
un spațiu de încredere în beneficiul tuturor. 

Revizuirea strategiei UE în domeniul sănătății mondiale. Miniștrii sănătății din 
UE au desfășurat un schimb de opinii cu privire la strategia UE în domeniul sănătății 
mondiale. Având în vedere evenimentele recente – inclusiv pandemia de COVID-19 și criza 
sanitară și umanitară cauzată de războiul din Ucraina – pare necesară o actualizare a 
strategiei actuale, care datează din 2010. 

La 19 mai 2022, Comisia a anunțat lansarea unui proces de elaborare a unei noi 
strategii a UE în domeniul sănătății mondiale. 

Miniștrii au salutat această decizie de a lansa procesul de revizuire. Aceștia au 
subliniat importanța acestei strategii pentru redefinirea priorităților UE în domeniul 
sănătății mondiale, cum ar fi consolidarea sistemelor de sănătate, pregătirea pentru crizele 
sanitare și răspunsul în fața acestora, precum și promovarea abordării „O singură 
sănătate”. Miniștrii au solicitat, de asemenea, ca această strategie să sporească influența UE 
în ceea ce privește sănătatea pe scena internațională, precum și coordonarea dintre actorii 
relevanți ai UE. 

Viitoarele provocări ale strategiei UE de vaccinare împotriva COVID-19. În 
cursul unor discuții informale, miniștrii au discutat despre viitoarele provocări ale strategiei 
UE de vaccinare împotriva COVID-19, atât în ceea ce privește achiziționarea vaccinurilor la 
nivel european, cât și în ceea ce privește solidaritatea internațională. 

Diverse. Președinția franceză a informat delegațiile cu privire la stadiul actual al 
negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu 
privire la un proiect de regulament privind amenințările transfrontaliere grave privind 
sănătatea. 

Comisia Europeană a furnizat informații cu privire la punerea în aplicare a 
regulamentelor privind dispozitivele medicale și evaluarea tehnologiilor medicale. 

De asemenea, Comisia a informat miniștrii cu privire la amenințările emergente la 
adresa sănătății (cazuri de hepatită gravă la copii și de variola maimuței), precum și cu 
privire la situația sanitară și umanitară din Ucraina (în special evacuările medicale și 
sprijinul pe plan sanitar pentru Ucraina). 

Delegațiile Belgiei, Țărilor de Jos, Luxemburgului, Austriei și Irlandei au discutat 
despre intrarea medicamentelor pe piață în Europa, inclusiv despre lacunele în ceea ce 
privește dovezile și posibilele soluții. 

Delegațiile bulgară, croată, estoniană, maghiară, letonă, lituaniană, poloneză, română, 
slovacă și slovenă au informat Consiliul în legătură cu scrisoarea lor comună adresată 
Comisiei Europene cu privire la dispozițiile contractelor de achiziționare de vaccinuri 
împotriva COVID-19. 

3.  Principalele rezultate ale Consiliul Justiție și Afaceri Interne, 9-10 iunie 2022 

Justiție (9 iunie 2022) 

Răspunsurile judiciare la situația din Ucraina. Consiliul a desfășurat un schimb de opinii 
cu privire la răspunsurile judiciare care trebuie date în contextul războiului din Ucraina. 
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Miniștrii au confirmat că este necesar să se continue coordonarea inițiată de președinția 
franceză pentru sprijinirea investigării și a urmăririi penale a crimelor internaționale. 
Miniștrii și-au reiterat angajamentul de a face tot posibilul pentru ca acest război să nu 
producă suferințe și mai mari minorilor strămutați. În urma demersurilor Ucrainei, aceștia 
au confirmat importanța unui răspuns politic la nivelul Uniunii. 

Miniștrii au discutat, de asemenea, propunerea recentă a Comisiei de a extinde lista 
„infracțiunilor incriminate de UE” pentru a include încălcări ale măsurilor restrictive ale UE, 
ținând seama de situația excepțională și de necesitatea de a asigura eficacitatea sancțiunilor 
Uniunii Europene. Ei au salutat această propunere, discuțiile urmând să fie reluate rapid la 
nivel tehnic pentru a îndeplini cerința în materie de celeritate stabilită de Consiliul 
European. 

Drepturile copilului. Consiliul a adoptat concluzii referitoare la Strategia UE privind 
drepturile copilului. Aceste concluzii pun un accent deosebit pe protejarea drepturilor 
copilului în situații de criză sau de urgență, având în vedere războiul de agresiune al Rusiei 
împotriva Ucrainei. 

Într-un mod mai cuprinzător, statele membre sunt invitate să elaboreze politici care să 
asigure respectarea drepturilor tuturor copiilor fără discriminare, să își intensifice eforturile 
de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva copiilor, să își 
consolideze sistemele judiciare astfel încât să asigure respectarea drepturilor tuturor 
copiilor și să sporească oportunitățile pentru copii de a fi membri responsabili și rezilienți ai 
societății digitale. O rețea de puncte de contact naționale va permite asigurarea unei 
eficacități mai mari a răspunsului la alertele în materie de răpire. 

Infracțiunile împotriva mediului. Consiliul a aprobat o orientare generală parțială cu 
privire la proiectul de directivă privind infracțiunile împotriva mediului. Această abordare 
generală parțială cuprinde articole și considerente care definesc infracțiunile. În locul celor 
nouă infracțiuni actuale din dreptul penal european, miniștrii au convenit asupra definiției a 
20 de infracțiuni, extinzând și clarificând astfel domeniul de aplicare al comportamentelor 
care sunt interzise din cauza faptului că dăunează mediului. Sunt incluse, printre altele, 
traficul ilegal de lemn, care contribuie în mod semnificativ la defrișări în anumite zone ale 
lumii, reciclarea ilegală a navelor poluante și încălcări grave ale legislației privind 
substanțele chimice. 

De asemenea, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire la armonizarea 
nivelurilor sancțiunilor în scopul furnizării de orientări pentru continuarea lucrărilor. 

Digitalizarea cooperării judiciare în materie penală. Pentru a consolida eficacitatea 
instrumentelor de cooperare judiciară în materie penală și, prin urmare, lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere, Consiliul a aprobat abordări generale ale Consiliului cu privire 
la o propunere privind schimbul de informații digitale în cazurile de terorism și, respectiv, cu 
privire la o propunere de instituire a unei platforme de colaborare pentru echipele comune 
de anchetă. 

Aceste propuneri fac parte din eforturile desfășurate în prezent pentru modernizarea și 
digitalizarea cooperării judiciare transfrontaliere, scopul fiind ca procurorilor și 
judecătorilor să le fie mai ușor să facă schimb de informații și să aducă în fața justiției un 
număr tot mai mare de infractori și teroriști care acționează la nivel transfrontalier. 

Transferurile internaționale de date cu caracter personal. În timpul prânzului, miniștrii 
au desfășurat un schimb de opinii cu privire la protecția datelor cu caracter personal în 
contextul transferurilor internaționale de date. Comisia a prezentat situația actuală a 
discuțiilor cu SUA referitoare la reformele în materie de reglementare necesare pentru 
adoptarea unei noi decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pentru 
transferul de date cu caracter personal, în urma invalidării celor două decizii anterioare de 
către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Miniștrii au subliniat importanța adoptării unui 
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cadru solid care să respecte hotărârile existente ale Curții de Justiție și care să ofere 
întreprinderilor securitatea juridică de care au nevoie. 

Miniștrii au discutat, de asemenea, la un nivel mai general, chestiunea transferurilor de date 
cu caracter personal și necesitatea unei politici europene coerente și ambițioase în materie, 
întrucât aceste transferuri au devenit o provocare strategică majoră în mai multe domenii 
importante ale politicii publice. 

Diverse. Miniștrii au trecut în revistă progresele realizate în cadrul negocierilor în curs 
dintre Consiliu și Parlamentul European referitoare la propunerile privind probele 
electronice. Cele două instituții desfășoară în prezent lucrări aprofundate pentru a confirma 
o serie de puncte de convergență și pentru a pregăti discuțiile politice programate pentru 14 
iunie cu privire la punctele centrale ale textului. 

Miniștrii au fost informați cu privire la stadiul lucrărilor referitoare la aderarea UE la 
Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO). În cursul semestrului actual, grupul 
ad-hoc al Consiliului Europei și-a desfășurat cea de a 13-a reuniune. În paralel cu aceste 
lucrări, experții s-au axat, de asemenea, pe pregătirea normelor interne ale UE care vor fi 
necesare. 

Comisia a prezentat orientările sale în materie de extrădare, publicate la 8 iunie 2022. 
Această inițiativă răspunde în special preocupărilor exprimate de unele state membre cu 
privire la instrumentalizarea anumitor proceduri de urmărire penală inițiate de țări terțe 
împotriva cetățenilor UE, inclusiv a cererilor de arestare și de extrădare adresate statelor 
membre. 

Afaceri interne (10 iunie 2022) 

Azil și migrație. Consiliul a acordat un sprijin foarte larg primei etape a abordării treptate în 
materie de migrație și azil, propusă de președinție, inclusiv Regulamentului privind 
procedura de screening, Regulamentului Eurodac și mecanismului de solidaritate. 

În zilele următoare, președinția și Comisia vor organiza o reuniune a „platformei de 
solidaritate” pentru a operaționaliza declarația de solidaritate. De asemenea, președinția va 
conferi un caracter formal adoptării mandatelor de negociere cu privire la Regulamentul 
privind procedura de screening și la Regulamentul Eurodac. 

Codul frontierelor Schengen: adoptarea abordării generale. În cadrul eforturilor 
președinției de a consolida și de a reforma spațiul Schengen, Consiliul a adoptat astăzi 
abordarea sa generală privind reforma Codului frontierelor Schengen.Această reformă: i) 
pune la dispoziție noi instrumente pentru a combate instrumentalizarea fluxurilor de 
migrație; ii) instituie un nou cadru juridic pentru măsurile de la frontierele externe în cazul 
unei crize sanitare, valorificând învățămintele desprinse din experiența dobândită în urma 
pandemiei de COVID-19; iii) modernizează cadrul juridic pentru reintroducerea controalelor 
la frontierele interne, pentru a garanta principiul liberei circulații, abordând în același timp 
amenințările persistente; iv) introduce măsuri alternative la astfel de controale. 

Miniștrii au dezbătut, de asemenea, situația din spațiul Schengen. Ei au răspuns 
principalelor provocări și concluzii ale evaluărilor Schengen, prezentate în raportul Comisiei 
privind situația spațiului Schengen, și au examinat direcțiile de acțiune propuse de 
președinție pentru lunile următoare. Aceste direcții de acțiune vizează consolidarea 
funcționării spațiului Schengen și cuprind mai multe domenii, inclusiv guvernanța politică a 
spațiului Schengen, frontierele externe și interne, cooperarea polițienească, sistemele de 
informații JAI, precum și politica în domeniul vizelor și politica de returnare. 

De asemenea, miniștrii au adoptat fără dezbatere un regulament al Consiliului de reformare 
a mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen. Obiectivul acestui regulament 
este de a contribui la o mai bună adaptare a spațiului Schengen la provocările actuale și 
viitoare. Regulamentul introduce o orientare mai strategică a mecanismului, proceduri de 
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evaluare și monitorizare simplificate și accelerate, o cooperare mai strânsă cu toți actorii 
relevanți și un rol strategic consolidat pentru Consiliu. 

În timpul prânzului, miniștrii au purtat o discuție politică privind activitatea Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex). Ei au discutat 
despre mobilizarea corpului permanent, despre guvernanța agenției, despre așteptările lor 
în ceea ce privește punerea în aplicare a mandatului său, precum și despre perspectivele de 
dezvoltare a cooperării Frontexului cu țările terțe. 

Răspunsul la situația din Ucraina. Miniștrii au trecut în revistă punerea în aplicare a 
planului în 10 puncte pentru o coordonare europeană mai strânsă în ceea ce privește 
primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina. Aceștia au subliniat 
necesitatea de a se continua lucrările privind punerea în aplicare integrală a planului, 
inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru primirea și integrarea persoanelor care fug din 
calea războiului, precum și ajutorul acordat Republicii Moldova. Ei au examinat, de 
asemenea, dacă ar putea fi necesară adoptarea de noi măsuri pe termen mediu și lung, 
inclusiv în ceea ce privește planurile de urgență, precum și eventualele nevoi financiare 
suplimentare. 

Miniștrii au discutat, de asemenea, despre măsurile de prevenire și combatere a posibilului 
trafic de persoane și de arme de foc și au subliniat că este important să se mențină un nivel 
foarte ridicat de vigilență cu privire la evoluția amenințărilor infracționale. 

Cooperarea polițienească. Consiliul a adoptat abordări generale cu privire la o directivă 
privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii și, respectiv, la un 
regulament privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării polițienești (Prüm II). 

În plus, pentru a combate în mod eficace criminalitatea și pentru a răspunde noilor 
amenințări infracționale, Consiliul a adoptat o recomandare privind cooperarea 
polițienească operativă. 

Diverse. Miniștrii au primit informații cu privire la cooperarea dintre autoritățile 
competente în materie de combatere a terorismului, în prezența Grupului de combatere a 
terorismului (GCT). 

Miniștrii au fost informați de către președinție cu privire la lucrările desfășurate în ceea ce 
privește activitățile fără caracter legislativ, în special punerea în aplicare a Strategiei și a 
Planului de acțiune ale UE în materie de droguri (2021-2025) și combaterea radicalizării. 

Președinția a informat, de asemenea, miniștrii în legătură cu evoluția recentă a lucrărilor 
referitoare la propunerile legislative actuale. 

IV.  ȘTIRI 

1. Un nou supercomputer european inaugurat în Finlanda 
 

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanţă şi-a 

inaugurat, la 13 iunie, în cadrul unui eveniment special organizat, cel mai recent 

supercomputer: LUMI, situat în Kajaani, Finlanda şi care este cel mai rapid şi cel mai eficient 

supercomputer din Europa, din punct de vedere energetic şi, de asemenea, al treilea cel mai 

rapid din lume. Reprezintă o acţiune realizată, în comun, de Întreprinderea comună 

EuroHPC şi de un consorţiu format din zece ţări europene: Finlanda, Belgia, Cehia, 

Danemarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Suedia şi Elveţia. 

Vicepreşedintele executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe 

Vestager, a declarat: „Ziua de astăzi marchează un pas important către transformarea 

digitală şi verde a Europei. LUMI este acum cel mai rapid şi cel mai eficient supercomputer din 

Europa, din punct de vedere energetic şi, de asemenea, unul dintre cele mai puternice din lume. 
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Datorită capacităţii sale masive de calcul, LUMI va permite realizarea mult mai rapidă a unor 

descoperiri ştiinţifice, de exemplu, în ceea ce priveşte cercetarea în medicină şi în domeniul 

climei. Ar putea fi vorba despre dezvoltarea de vaccinuri, despre diagnosticarea cancerului sau 

despre atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Acesta este un exemplu excelent al 

potenţialului enorm al inteligenţei artificiale de a ne îmbunătăţi vieţile.” 

LUMI este primul dintre supercomputerele pre-exascale ale Întreprinderii comune 

EuroHPC, ce urmează să fie lansate. El va avea o performanţă maximă preconizată de 550 de 

petaflopi (550 de milioane de miliarde de calcule pe secundă), fiind alimentat în totalitate cu 

energie din surse regenerabile: LUMI utilizează sisteme de răcire naturale, iar căldura sa 

reziduală va constitui aproximativ 20% din încălzirea centralizată a oraşului Kajaani, 

reducând astfel, în mod substanţial, amprenta anuală de carbon a întregului oraş. LUMI va 

deveni accesibil, în general, pentru utilizatorii europeni, în septembrie 2022 şi va contribui 

la accelerarea creării de noi cunoştinţe şi soluţii la provocările societale mondiale. 

Puterea sa de calcul va completa supercomputerele existente ale Întreprinderii 

comune EuroHPC: Discoverer din Bulgaria, MeluXina din Luxemburg,  Vega din Slovenia şi 

Karolina din Cehia. Alte trei supercomputere EuroHPC sunt pe drum: LEONARDO în Italia, 

Deucalion în Portugalia şi MareNostrum 5 în Spania.   

 

2. Comisia Europeană prezintă orientări pentru a ajuta persoanele care fug din 
calea războiului să aibă acces la locuri de muncă, la formare și la învățarea în 
rândul adulților 

  Etapele următoare 

Statele membre sunt invitate să își continue eforturile de sprijinire a persoanelor care 
fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de facilitare a integrării 
acestora pe piața muncii, inclusiv prin folosirea în mod optim a sprijinului disponibil la 
nivelul UE. Comisia este pregătită să colaboreze cu autoritățile naționale și cu alte părți 
interesate relevante și va continua să ofere orientări ținând cont de evoluția situației. 

De la începutul războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei și civililor ei, peste 
7 milioane de persoane au părăsit Ucraina și au ajuns în UE. 

Până în prezent, doar un număr relativ mic de persoane de vârstă activă au intrat pe piața 
muncii din UE, deși se preconizează că numărul persoanelor care doresc să facă acest lucru 
va crește. 

Asigurarea unei integrări rapide și eficace pe piața muncii este importantă atât 
pentru comunitățile-gazdă, cât și pentru persoanele care fug din calea războiului, astfel încât 
acestea să-și refacă viața, să-și dezvolte în continuare competențele și, în cele din urmă, să 
sprijine reconstrucția Ucrainei. 

Înțelegerea și recunoașterea competențelor și a calificărilor formale pe care le dețin 
aceste persoane sunt esențiale pentru a facilita intrarea lor pe piața muncii și pentru a 
asigura obținerea unui loc de muncă corespunzător competențelor lor. În plus, 
îmbunătățirea competențelor existente și dobândirea unora noi sunt esențiale pentru 
participarea cu succes pe piața muncii și în societate. 

 Orientările publicate astăzi:  

 prezintă măsuri care pot fi întreprinse de statele membre pe baza lecțiilor 
învățate și a celor mai bune practici colectate până în prezent, precum și pe baza 
măsurilor anterioare la nivelul UE. 

o pentru a integra pe piața muncii persoanele care sosesc din Ucraina și 
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o pentru a le sprijini accesul la educație și formare profesională (EFP) și la 
învățarea în rândul adulților. 

 prezintă mai multe exemple concrete de proiecte finanțate de UE care pot servi 
drept sursă de inspirație pentru inițiativele statelor membre în acest domeniu și 
asigură faptul că statele membre utilizează în mod optim sprijinul disponibil la 
nivelul UE. 

Orientările se referă atât la persoanele eligibile pentru protecție temporară în temeiul 
cât și la cele eligibile pentru o protecție adecvată în temeiul legislației naționale. 

Accesul la locuri de muncă și la formare 

În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre: 

 să pună la dispoziție informații privind sprijinul disponibil pentru persoanele care 
fug din calea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cum ar fi orientarea profesională, 
consilierea și protecția împotriva discriminării. Aceasta se adaugă obligației legale existente 
de a informa persoanele cu privire la drepturile lor; 

 să faciliteze integrarea pe piața muncii a beneficiarilor de protecție temporară și, după 
caz, a beneficiarilor de protecție adecvată în temeiul dreptului național, în special prin: 

1. încurajarea persoanelor care sosesc în UE să se înregistreze la serviciile publice locale de 
ocupare a forței de muncă; 

2. reflectarea nevoilor persoanelor care fug din calea războiului în activitatea autorităților 
naționale și a serviciilor de ocupare a forței de muncă (de exemplu, acordarea unei atenții 
deosebite accesului femeilor pe piața muncii și accesului la servicii de îngrijire a copiilor și la 
educație școlară; recrutarea de persoane în sectoare în care există un deficit de lucrători sau 
în care acestea ar putea sprijini alte persoane care sosesc din Ucraina); 

3. acordarea de sprijin angajatorilor care angajează persoane care fug din calea războiului și de 
indemnizații pentru crearea de noi întreprinderi; și 

4. deschiderea programelor de sprijinire a antreprenoriatului pentru persoanele nou-venite. 

 să asigure cel mai larg acces posibil la piața muncii, de exemplu prin abordarea riscului 
de exploatare și de muncă nedeclarată, prin asigurarea cooperării între actori precum 
autoritățile de aplicare a legii și inspectoratele de muncă; prin neutilizarea posibilității 
prevăzute în Directiva privind protecția temporară de a acorda acces la piața muncii cu 
prioritate cetățenilor UE și altor persoane și prin asigurarea faptului că măsurile țin 
întotdeauna seama de perspectiva persoanelor cu handicap. 

Recunoașterea competențelor existente și investirea în altele noi 

În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre: 

 să se asigure că aprecierea, evaluarea și recunoașterea competențelor și calificărilor 
persoanelor în cauză se efectuează rapid, indiferent dacă documentația este sau nu 
disponibilă. Aceasta poate include sprijin pentru pregătirea CV-urilor, testarea 
competențelor și recuperarea calificărilor lipsă; 

 să ofere, cât mai curând posibil, oportunități specifice de perfecționare și recalificare, de 
educație și formare profesională și/sau de experiență practică la locul de muncă. Acest 
lucru necesită o cooperare strânsă cu furnizorii de educație și formare, cu partenerii sociali 
și cu sectorul privat, pentru a se asigura că aceste oportunități răspund nevoilor pieței 
muncii și lacunelor în materie de competențe; 

 să asigure acces rapid la EFP inițială, inclusiv la ucenicii, și să exploreze posibilități de 
prelungire a șederii actuale a cursanților din Ucraina care urmează cursuri de educație și de 
formare profesională, ceea ce este deosebit de relevant pentru tineri; 



17 
 

 să pună la dispoziția adulților care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva 
Ucrainei oportunități de acces la educație generală, inclusiv prin școlarizare de tip „a 
doua șansă”, precum și de înscriere în instituții de învățământ superior. 

Comisia a pus la dispoziție o serie de instrumente disponibile în ucraineană în 
cadrul platformei EUROPASS. Acest lucru îi va ajuta pe utilizatorii vorbitori de limba 
ucraineană să creeze CV-uri, să își testeze competențele digitale, să trimită candidaturi și să 
găsească oferte de locuri de muncă și de formare în UE.  
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