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PROVOCĂRILE UE 2017 
• Migrație – criza refugiaților, protecția granițelor interne, reforma 

sistemului de azil, Turcia 

• Securitate – provocări legate de terorism, criza din Ucraina, relația 
cu Rusia după anexarea Crimeei (martie 2014), securitate energetică 

• Brexit – ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană 

• Alegeri interne – Popularitatea extremiștilor și naționaliștilor 

• Creștere și competitivitate 

• Reforma tratatelor – Dilema Copenhaga  



PROVOCĂRILE UE 2007 
• Grup de reflexie al Consiliul European – proiecție pentru 2030  

Concluzii deloc liniștitoare pentru UE și pentru cetățenii ei   

• o criză economică globală 

• îmbătrânirea populației (pericol pentru competitivitatea economiilor, 
durabilitatea modelelor sociale europene, presiunea asupra costurilor și 
salariilor)  

• provocările schimbărilor climatice și dependența energetică în creștere,  

• mutația către est înregistrată în distribuția globală a producției și a economiilor.  

• amenințările terorismului, criminalității organizate și proliferării armelor de 
distrugere în masă. 



 
CRIZA REFUGIAȚILOR 

 

credit photo: Washington times 



CRIZA REFUGIAȚILOR 
• Cele mai ample mișcări de masă de oameni de cel de-Al Doilea Război Mondial.  

• Peste un milion de refugiați și de migranți au sosit în UE, în ultimii doi ani, din 
cauza războiul din Siria și din alte țări aflate în dificultate.  

• Aproape 90% dintre refugiați și migranți au plătit membri ai criminalității 
organizate și traficați de persoane pentru a-i trece peste graniță 

• Sosirea migranților afectează unele state membre mai mult decât pe altele, 
numărul cererilor de azil nu este distribuit în mod egal între acestea.  

• În 2015, 75% din toate cererile de azil au fost înregistrate în doar cinci state 
membre (Germania, Ungaria, Suedia, Austria și Italia). 



CRIZA REFUGIAȚILOR 
• Acord cu Turcia stoparea fluxului necontrolat de migranți pe una dintre 

principalele rute de la Marea Egee.  

• Acordul cu Turcia prevede căi legale prin care refugiații să intre în Europa. 

• Decizie UE, iunie 2016, Pază europeană de frontieră și de coastă - securitatea 
frontierelor externe comune ale UE. 

• Propunere a Comisiei Europene, statele membre au convenit, pentru prima dată, 
să transfere 160 000 de solicitanți de azil din Grecia și Italia către alte state 
membre ale UE, până în septembrie 2017.  

• Din iulie 2016, doar 3.000 de solicitanți de azil au fost relocați 



CRIZA REFUGIAȚILOR 
• Măsurile UE pentru a răspunde acestei crize 

• Soluții pentru cauzele profunde ale crizei: sporirea ajutorului acordat 
persoanelor care au nevoie de asistență umanitară - 10 miliarde de 
euro (2015 și 2016), atât în interiorul, cât și în afara UE.    

• Relocarea solicitanților de azil care se află deja în UE 

• Reinstalarea persoanelor în dificultate din țările învecinate  

• Returnarea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru azil.  



PROVOCĂRI DE SECURITATE 
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SECURITATE  
• 19 decembrie 2016, un camion a intrat in mulțime, la un târg de Crăciun din centrul Berlinului. 

Bilanțul 9 morti si 50 de raniti  

• 22 iulie 2016 — Germania: Un atac armat care a avut loc la Munchen, în Germania, s-a soldat 
cu moartea a cel puțin nouă persoane și cu rănirea altor 21 de persoane  

• 14 iulie 2016 — Franța: Un tunisian de 31 de ani, aflat la volanul unui camion, a lovit în mulțimea 
adunată la Nisa pentru focurile de artificii de pe Promenada englezilor, cu ocazia Zilei Naționale 
a Franței. Atentatul, soldat cu 86 de morți și sute de răniți, a fost revendicat de gruparea jihadistă 
Stat Islamic (SI).   

•  28 iunie 2016 — Turcia: Trei atacatori sinucigași au atacat zona de sosiri a aeroportului 
internațional Atatürk din Istanbul. 47 de persoane au murit și alte 239 au fost rănite.   

• 22 martie 2016 — Belgia: 35 persoane au murit și peste 300 au fost rănite, în atentatele teroriste 
care au avut loc la Bruxelles, pe aeroportul Zaventem și în stația de metrou Malbeek, aflată la 
câțiva zeci de metri de instituțiile europene. Autoritățile belgiene au ridicat la maximum nivelul de 
alertă antiteroristă.  (Cronologie Hotnews) 



PROVOCĂRI DE SECURITATE 
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PROVOCĂRI POLITICE  

• Ianuarie 2017 – În SUA, Donald Trump şi guvernul său s-au instalat la 
Casa Albă – temerea unui val de protecționism care va afecta 
comerțul internațional   

• 15 Martie 2017 - Olanda - alegeri parlamentare. Partidul populist – 
Freedom Party  al lui Geert Wilders – discurs anti-migrație și anti-
european-  ar putea deveni una dintre cele mai puternice forțe politice.  
83 de formațiuni înscrise în  cursa electorală/ 28 acceptate  

• Aprilie 2017 – Franța - prima rundă a alegerilor prezidențiale. În 
prezent sondajele îi arată câștigători pe republicanul François Fillon şi 
pe Marine Le Pen, liderul formațiunii de extremă dreapta Frontul 
National. Francezii își vor alege președintele în luna mai.   



PROVOCĂRI POLITICE  

• Vara 2017 - Italia. După demisia premierului Matteo Renzi Italia 
este condusă acum de un guvern de tranziție. Mișcarea 5 Stele, 
eurosceptică, a actorului Beppe Grillo conducea la sfârșitul lui 
2016 în sondaje.   

• Septembrie 2017 - Germania organizează alegeri pentru un 
nou parlament. Foarte probabilă o nouă coaliție de guvernare 
condusă de Angela Merkel.Poate intra în parlament formațiunea 
populistă de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). 



PRIORITĂțI – MALTA 2017 

Premierul Maltei Joseph Muscat: “Președinție a UE pragmatică, adaptată îngrijorărilor 
legate de ieșirea Marii Britanii din blocul european și alegerile din Franța și Germania”. 
(Valletta, 2017, Euractiv.com) 

• accent pe migrație, terorism, securitate și piața internă.  

• prima linie a crizei provocate de migrație. Malta vrea întărirea controalelor la frontierele 
UE, reformarea sistemului de azil în Europa și transformarea Biroului european de sprijin 
pentru azil într-o adevărată agenție.  

• Incluziunea socială (prioritate de top): redresarea căderii social-economice provocate de 
criză, politici care să încurajeze creșterea.   

• Brexit: Dacă Londra va activa articolul 50 în martie acest an va fi un alt subiect important 
pentru președinția malteză.  

• Fosta colonie britanică, o aliată tradițională a Londrei la Bruxelles, Malta va trebui să 
organizeze primele runde de negocieri în divorțul UE și Marea Britanie.  



VĂ MULȚUMIM 

 “(….)There is not enough Europe in this Union. 

And there is not enough Union in this Union”. 
 

Jean Claude Juncker, President of the European Commission 

State of the Union 2015 (and 2016) 


