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CE ESTE UNIUNEA EUROPEANĂ?

1
De la crearea sa, Uniunea Europeană s-a dezvoltat și
s-a extins, tot mai multe țări unindu-și forțele pentru
a construi împreună un viitor mai bun. Cât de bine
2 tu Uniunea? Știi, de exemplu, ce anume o face
cunoști
unică și care sunt țările sale membre? Fă testul de mai
jos și află dacă ești expert în UE!
3
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În urma celor două războaie mondiale devastatoare din secolul al XX-lea, care au ucis
milioane de oameni, câteva țări europene au decis să colaboreze pentru a se asigura că nu vor
mai exista vărsări de sânge.

Cine sunt acești membri fondatori ai UE?

1

Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg,
Țările de Jos și Spania.

2

Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

3

Belgia, Franța, Germania, Luxemburg,
Țările de Jos și Danemarca.
© dalbera (CC BY-NC 2.0)
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Țările fondatoare au decis să își plaseze industriile cărbunelui și oțelului sub o autoritate
comună, pentru ca niciuna dintre ele să nu se poată înarma în secret. Ulterior, ele au extins
cooperarea la alte sectoare economice.

Cum se numea organizația pe care au creat-o în 1957?

1
1

Comunitatea Economică Europeană.

2
2

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului

3
3

Comitetul Economic și Social European.

ÎNTREBARE
ÎNTREBARE

3/13

La puțin timp după cel de-al Doilea Război Mondial, Europa era împărțită în două blocuri:
blocul de est și blocul de vest. Zidul Berlinului, care a separat Berlinul de Vest și cel de Est timp
de aproape trei decenii (până în 1989), a devenit un simbol al acestei împărțiri.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

1
1

Rezistența împotriva regimului comunist din Europa Centrală
și de Est a dus la căderea Zidului Berlinului.

2
2

Reunificarea Germaniei în 1990 a avut drept consecință
integrarea Germaniei de Vest în Uniunea Europeană.

3
3

Germania a învins Argentina cu scorul de 1-0
la Campionatul Mondial de Fotbal din 1990.
© Romtomtom (CC BY-NC 2.0)
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Odată cu prima extindere a UE, în 1973, numărul statelor membre a ajuns la 9.

ÎNTREBARE

Care au fost cele trei noi state membre??

4/13

1

Danemarca, Irlanda și Regatul Unit.

2

Norvegia, Danemarca și Irlanda.

3

Regatul Unit, Groenlanda și Danemarca.

ÎNTREBARE

În anii ’70, trei țări europene care se aflaseră anterior sub regimuri dictatoriale, s-au
transformat în democrații și au devenit eligibile pentru solicitarea aderării la UE.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

5/13

1

Grecia, Spania și Portugalia au devenit membre în 1986.

2

Grecia a devenit țară membră în 1981.
Spania și Portugalia au urmat în 1986.

3

Grecia și Spania au aderat în 1981, iar Portugalia în 1986.
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Căderea Zidului Berlinului le-a permis țărilor din Europa Centrală și de Est care fuseseră
controlate anterior de fosta Uniune Sovietică să își reformeze societățile și să adere la UE.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

6/13

1

La 1 mai 2004, zece țări din Europa Centrală și de Est
au aderat la UE. Numărul statelor membre a ajuns astfel la 25.

2

În mai 2004 au aderat la UE opt țări din Europa Centrală
și de Est și două state insulare din Marea Mediterană.

3

La 1 mai 2004 au aderat la UE zece țări, printre care
Bulgaria, Polonia, România și Ungaria.

ÎNTREBARE

Drapelul european este arborat în fața a numeroase parlamente, clădiri, parcuri și monumente
din întreaga Europă.

Ce reprezintă cele 12 stele aurii pe fond albastru?

7/13

6

1

Numărul de țări care făceau parte din UE când
a fost creat drapelul.

2

Unitatea, solidaritatea și armonia între europeni.

3

Cercul cunoașterii și adevărului.
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1

Suedia.

2

Finlanda.

3

Estonia.

Care stat membru...
• …este una dintre cele șase monarhii din Uniunea Europeană;
• …este cunoscut pentru sărbătorirea solstițiului de vară; și
• …a aderat la Uniunea Europeană în 1995, împreună cu alte două țări?

© Mikael Damkier/Stock.Adobe.com
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1

Bulgaria.

2

Croația.

3

Slovenia.

Care stat membru...
• …a dus un război de independență între 1991 și 1995;
• …are un blazon cu pătrățele roșii și albe;
• …este ultima țară care a aderat la Uniunea Europeană?

© Jayakanth/Stock.Adobe.com
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Câte limbi oficiale are UE?
ÎNTREBARE

10/13

1

24

2

23

3

19

©Hafiez Razali/Stock.Adobe.com

ÎNTREBARE

11/13

8

Deși uneori pot apărea dezacorduri între țările UE, principiile fundamentale ale Uniunii
au rămas neschimbate timp de peste șase decenii. În 2012, Uniunea Europeană a primit
recunoaștere internațională pentru rolul său de unificare a continentului.

Ce premiu a primit?

1

Premiul Charlemagne.

2

Premiul Saharov.

3

Premiul Nobel pentru Pace.

Ce este Uniunea Europeană?
Întrebări

În fiecare an, UE își sărbătorește aniversarea în ziua de 9 mai.

ÎNTREBARE

Care este numele personalității care, la 9 mai 1950, a prezentat planul
considerat a fi începutul a ceea ce este în prezent Uniunea Europeană?

12/13

1

Alcide De Gasperi

2

Robert Schuman.

3

Konrad Adenauer.

ÎNTREBARE

Tratatele UE reglementează modul în care sunt luate deciziile și stabilesc în ce domenii
acționează UE în comun.

În ce oraș european a fost semnat tratatul cel mai recent?

13/13

1

Roma.

2

Amsterdam.

3

Lisabona.

© EyesTravelling/StockAdobe.com
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RĂSPUNS

1/13

În urma celor două războaie mondiale devastatoare din secolul al XX-lea, care au ucis
milioane de oameni, câteva țări europene au decis să colaboreze pentru a se asigura că nu vor
mai exista vărsări de sânge.

Cine sunt acești membri fondatori ai UE?
Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.

Cum a început totul
Membrii fondatori ai UE au fost: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg
și Țările de Jos. Spania a aderat la Comunitățile Europene în 1986.
Danemarca a aderat în 1973.

RĂSPUNS

2/13

Țările fondatoare au decis să își plaseze industriile cărbunelui și oțelului sub o autoritate
comună, pentru ca niciuna dintre ele să nu se poată înarma în secret. Ulterior, ele au extins
cooperarea la alte sectoare economice.

Cum se numea organizația pe care au creat-o în 1957?
Comunitatea Economică Europeană.

Noi sectoare economice
Comunitatea Economică Europeană a fost creată prin Tratatul de la Roma,
care a fost semnat în capitala Italiei la 25 martie 1957.
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului a fost creată cu câțiva ani
înainte, prin Tratatul de la Paris, care a fost semnat la 18 aprilie 1951 și a
intrat în vigoare la 23 iulie 1952.
Comitetul Economic și Social European este un organism consultativ
al UE creat în 1957. Este alcătuit din reprezentanți ai sindicatelor și
angajatorilor și ai altor grupuri de interese. Acesta acționează ca o punte
între instituțiile UE cu competențe decizionale și cetățenii UE.
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La puțin timp după cel de-al Doilea Război Mondial, Europa era împărțită în două blocuri:
blocul de est și blocul de vest. Zidul Berlinului, care a separat Berlinul de Vest și cel de Est timp
de aproape trei decenii (până în 1989), a devenit un simbol al acestei împărțiri.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Rezistența împotriva regimului comunist din Europa Centrală și de Est
a dus la căderea Zidului Berlinului.

Căderea Zidului Berlinului
Colapsul comunismului în Europa Centrală și de Est, care a început în Polonia și
Ungaria, a fost simbolizat de căderea zidului Berlinului, pe 9 noiembrie 1989.
Germania a fost unul dintre membrii fondatori ai UE, însă semnatarul primului
tratat, din 1951, a fost Germania de Vest. Prin urmare, când Germania s-a
reunificat, în octombrie 1990, Germania de Est a fost cea care s-a alăturat
Uniunii Europene.
Germania de Vest a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal din Italia în iulie
1990, după ce a învins Argentina în finală cu scorul de 1-0. Germania de Est
și Germania de Vest s-au reunit de-abia în ziua de 3 octombrie a aceluiași an.
Primul campionat mondial câștigat de Germania ca țară unificată a fost cel din
2014, când echipa sa a învins din nou Argentina, cu 1-0.
© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0.

Odată cu prima extindere a UE, în 1973, numărul statelor membre a ajuns la 9.

RĂSPUNS

Care au fost cele trei noi state membre??

4/13
Danemarca, Irlanda și Regatul Unit.

Prima extindere
Danemarca, Irlanda și Regatul Unit au aderat la Comunitățile Europene
la 1 ianuarie 1973. Alăturându-se Belgiei, Franței, Germaniei, Italiei,
Luxemburgului și Țărilor de Jos, aceste țări au ridicat numărul total de state
membre la nouă.
În urma unui referendum, Norvegia a decis să nu adere. Groenlanda a
aderat la Comunitățile Europene în 1973, cu Danemarca. Cu toate acestea,
ea s-a retras ulterior, în urma unui referendum organizat în 1982, dar
rămâne asociată cu UE ca teritoriu de peste mări. Regatul Unit a părăsit
Uniunea Europeană în 2020.
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În anii ’70, trei țări europene care se aflaseră anterior sub regimuri dictatoriale, s-au
transformat în democrații și au devenit eligibile pentru solicitarea aderării la UE.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

5/13
Grecia a devenit țară membră în 1981. Spania și Portugalia au urmat în 1986.

Noi democrații aderă la UE
Grecia, Spania și Portugalia au devenit eligibile pentru aderarea la UE odată
ce au devenit țări democratice.
Grecia a fost prima care a aderat, în 1981. Trei ani mai târziu, în 1986, ea a
fost urmată de Spania și Portugalia.

RĂSPUNS

6/13

Căderea Zidului Berlinului le-a permis țărilor din Europa Centrală și de Est care fuseseră
controlate anterior de fosta Uniune Sovietică să își reformeze societățile și să adere la UE.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
În mai 2004 au aderat la UE opt țări din Europa Centrală și de Est
și două state insulare din Marea Mediterană.

Extinderea 2004
În 2004, zece țări au aderat la UE: opt din Europa Centrală și de Est (Cehia,
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria) și două
state insulare din Marea Mediterană (Cipru și Malta).
Extinderea istorică a adus numărul total de state membre la 25.
Bulgaria și România au aderat la UE trei ani mai târziu, la 1 ianuarie 2007

12

Ce este Uniunea Europeană?
Răspunsuri
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Drapelul european este arborat în fața a numeroase parlamente, clădiri, parcuri și monumente
din întreaga Europă.

Ce reprezintă cele 12 stele aurii pe fond albastru?

7/13
Unitatea, solidaritatea și armonia între europeni.

Drapelul UE
Cele 12 stele aurii pe fond albastru reprezintă europenii într-un cerc –
un simbol al unității.
Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și, în sens
mai larg, idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele
Europei.

RĂSPUNS

8/13

Care stat membru...
• …este una dintre cele șase monarhii din Uniunea Europeană;
• …este cunoscut pentru sărbătorirea solstițiului de vară; și
• …a aderat la Uniunea Europeană în 1995, împreună cu alte două țări?
Suedia.

Suedia
Suedia a aderat la UE în 1995, împreună cu Austria și Finlanda.
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Care stat membru...
• …a dus un război de independență între 1991 și 1995;
• …are un blazon cu pătrățele roșii și albe;
• …este ultima țară care a aderat la Uniunea Europeană?
Croația.

Croația
Croația, care a aderat în 2013, este cel mai recent membru al UE.
Slovenia a aderat în 2004, iar Bulgaria în 2007.

Câte limbi oficiale are UE?
RĂSPUNS

10/13
24

ES

NL

HR

HU
LV

LT

ET

Limbile oficiale ale UE
EN

De la aderarea Croației la UE, în 2013, Uniunea Europeană are 24 de limbi
oficiale. Aceasta înseamnă că poți scrie instituțiilor europene în oricare din
limbile oficiale și că vei primi răspunsul în aceeași limbă.

SL
GA
SK

EL
FR

PT

DE

IT

PL
RO
MT

CS
SV
FI

BG
DA
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RĂSPUNS
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Deși uneori pot apărea dezacorduri între țările UE, principiile fundamentale ale Uniunii
au rămas neschimbate timp de peste șase decenii. În 2012, Uniunea Europeană a primit
recunoaștere internațională pentru rolul său de unificare a continentului.

Ce premiu a primit?
Premiul Nobel pentru Pace.

Premiul Nobel pentru Pace
Premiul Saharov este acordat anual de Parlamentul European persoanelor
care au adus o contribuție excepțională la lupta pentru drepturile omului în
întreaga lume.
Premiul Charlemagne se acordă pentru activități excepționale în serviciul
unității europene. Decernat în general unei personalități, acesta a fost
acordat pentru prima oară unei instituții europene – Comisia Comunităților
Europene – în 1969.

Every year the EU celebrates its birthday on 9 May.

RĂSPUNS

What is the name of the man who, on 9 May 1950, put forward the plan
considered to be the beginning of what is now the European Union?

12/13
Robert Schuman.

Ziua Europei
Ideea Uniunii Europene de astăzi își are rădăcinile în propunerea de
gestionare în comun a producției de cărbune și oțel prezentată la 9 mai
1950 de Robert Schuman, pe atunci ministru de externe al Franței. Având în
vedere că în noua structură statele membre urmau să ia împreună deciziile
privind cărbunele și oțelul Europei, nicio națiune nu mai putea construi arme
fără ca celelalte să afle.
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Ce este Uniunea Europeană?
Răspunsuri

RĂSPUNS

Tratatele UE reglementează modul în care sunt luate deciziile și stabilesc în ce domenii
acționează UE în comun.

În ce oraș european a fost semnat tratatul cel mai recent?

13/13
Lisabona.

Tratatul de la Lisabona
Tratatul de la Lisabona a fost semnat în capitala Portugaliei la 13
decembrie 2007 și a devenit lege la 1 decembrie 2009. El a fost scris
pentru a transforma UE într-o entitate mai democratică, mai eficientă și
mai aptă să găsească, la unison, soluții la probleme globale (cum ar fi
schimbările climatice).
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Cum funcționează UE?
Întrebări

CUM FUNCȚIONEAZĂ UE?

Știi cine și ce decide în UE? Testează-ți cunoștințele
despre principalele instituții și despre ce fac
persoanele care lucrează acolo.

ÎNTREBARE

Pe lângă faptul că este capitala Belgiei, Bruxelles-ul este adesea numit și „capitala Europei”,
pentru că aici își au sediul principalele instituții europene.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1/13

1

Comisia Europeană decide cu privire la toate noile legi
și acțiuni ale UE.

2

Comisia Europeană propune normele, iar Consiliul Uniunii
Europene și Parlamentul European iau decizia finală cu privire
la toate actele legislative ale UE.

3

Consiliul European, format din președinții și prim-miniștrii
țărilor UE, adoptă normele UE.
© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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Cum funcționează UE?
Întrebări

ÎNTREBARE

Comisia Europeană este formată din câte un comisar din fiecare țară a UE. Împreună, acești
membri formează Colegiul comisarilor.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

2/13

1

Comisarii reprezintă punctul de vedere al propriei țări.

2

Pentru a fi comisar, trebuie mai întâi să fii funcționar public
în țara ta.

3

Comisarii sunt propuși de guvernele lor naționale și trebuie
să fie aprobați de Parlamentul European.

ÎNTREBARE

Parlamentul European este ales direct, deci reprezintă vocea alegătorilor. În procesul
decizional, deputații europeni îi reprezintă pe cetățenii UE.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

3/13

18

1

Membrii Parlamentului European sunt desemnați
de parlamentele naționale.

2

La fiecare patru ani, cetățenii UE aleg în mod
direct membrii Parlamentului European.

3

Țările cu o populație numeroasă au mai mulți deputați
europeni decât țările cu populație redusă.

Cum funcționează UE?
Întrebări

ÎNTREBARE

4/13

Consiliul Uniunii Europene reprezintă guvernele țărilor UE. În cadrul său, miniștrii din toate
statele membre se reunesc pentru a discuta aspecte europene și pentru a lua decizii privind
legislația și politicile europene.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

1

Fiecare ministru din Consiliu votează în numele guvernului său.

2

Fiecare țară din UE conduce lucrările Consiliului pe timp
de un an, prin rotație.

3

Toate deciziile luate în Consiliu trebuie să fie adoptate
în unanimitate.
© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

ÎNTREBARE

Consiliul European reunește șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE. Reuniunile
acestora sunt adesea denumite „summit-uri europene”.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

5/13

1

Un președinte numit pentru doi ani conduce Consiliul European.

2

Consiliul European se reunește la Strasbourg o dată pe lună.

3

Consiliul European stabilește principalele priorități
ale UE și direcția politică generală.
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Cum funcționează UE?
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ÎNTREBARE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost înființată în 1952 pentru a garanta că legislația
UE este interpretată și aplicată în același fel în toate statele membre.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

6/13

1

Curtea de Justiție are sediul la Frankfurt.

2

Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire
la interpretarea unei legi a UE, aceasta poate solicita
clarificări Curții de Justiție.

3

Pentru a-și simplifica activitatea, Curtea de Justiție
gestionează cauzele doar în limbile engleză,
franceză și germană.

ÎNTREBARE

Cetățenii europeni pot influența politicile UE în mai multe moduri. Unul dintre ele este să
lanseze sau să susțină o inițiativă cetățenească europeană.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

7/13

1

Pentru a putea depune o inițiativă cetățenească pe care
să o examineze Comisia Europeană sunt necesare semnături
de la un milion de persoane din cel puțin șapte țări ale UE.

2

Orice cetățean al UE îi poate solicita Comisiei Europene
să propună crearea unei legi.

3

Nu există cerințe minime de vârstă pentru susținerea
unei inițiative.
© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com
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8/13

Sunt președinta unei instituții europene și am fost aleasă de Parlamentul European pentru o
perioadă de 5 ani.
Am o echipă cunoscută sub numele de „Colegiu”. Sarcina noastră este de a promova interesele
Uniunii Europene în ansamblul său.
Sunt prima femeie aleasă în această funcție.

Cine sunt?

1

Sunteți Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene.

2

Sunteți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

3

Sunteți Emily O’Reilly, Ombudsmanul European.

ÎNTREBARE

9/13

Coordonez și pun în aplicare politica UE față de alte țări și organizații.
Reprezint UE în forurile internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite.
Am fost ministru spaniol și președinte al Parlamentului European în perioada 2004-2007.

Cine sunt?

1

Sunteți Paschal Donohoe, președintele Eurogrupului.

2

Sunteți Didier Reynders, comisar european pentru justiție.

3

Sunteți Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte
al Comisiei Europene.
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Întrebări

ÎNTREBARE

10/13

Cine sunt?

1

Sunteți Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene.

2

Sunteți Emily O’Reilly, Ombudsmanul European.

3

Sunteți Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

ÎNTREBARE

11/13

22

Sunt președinta unei instituții europene care reprezintă cetățenii UE.
Semnez bugetul UE pentru a-l aproba.
Provin din cea mai mică țară din UE.

Sunt președintele unei instituții europene și am fost numit pe o perioadă de doi ani și jumătate.
Prezidez reuniunile dintre șefii de stat sau de guvern din statele membre.
Am fost prim-ministru al Belgiei timp de cinci ani.

Cine sunt?

1

Sunteți Charles Michel, președintele Consiliului European.

2

Sunteți Paschal Donohoe, președintele Eurogrupului.

3

Sunteți Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții Europene
de Conturi.

Cum funcționează UE?
Întrebări

ÎNTREBARE

Câte reuniuni („sesiuni”) are Parlamentul European pe tot parcursul
anului și unde au loc?

12/13

1

12 ședințe la Bruxelles, până la șase la Strasbourg.

2

12 sesiuni la Strasbourg, până la șase la Bruxelles.

3

12 sesiuni la Strasbourg, șase la Bruxelles.

ÎNTREBARE

Aproximativ 33 000 de persoane lucrează în cadrul Comisiei Europene, în posturi variate:
personal administrativ, experți, traducători, interpreți și asistenți.

Care dintre afirmațiile de mai jos este corectă?

13/13

1

Personalul Comisiei este selectat prin concursuri de recrutare
și este format din cetățeni din toate țările UE.

2

Nu e obligatoriu să fii cetățean al UE pentru a lucra
la Comisia Europeană.

3

Înainte de a fi recrutat de Comisie, este obligatoriu
să faci un stagiu UE.
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Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

Pe lângă faptul că este capitala Belgiei, Bruxelles-ul este adesea numit și „capitala Europei”,
pentru că aici își au sediul principalele instituții europene.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1/13
Comisia Europeană propune normele, iar Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul
European iau decizia finală cu privire la toate actele legislative ale UE.

Luarea deciziilor în UE
Comisia Europeană elaborează propunerile de noi legi europene.
Acestea sunt dezbătute, modificate și apoi adoptate – sau respinse – de
Consiliul UE (care reprezintă guvernele statelor membre) și de Parlamentul
European (ales direct de către cetățenii UE).
Aceasta este cea mai comună procedură de luare a deciziilor în UE. Ea
se numește procedură legislativă ordinară, cunoscută și sub numele de
„codecizie”.

RĂSPUNS

Comisia Europeană este formată din câte un comisar din fiecare țară a UE. Împreună, acești
membri formează Colegiul comisarilor.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

2/13
Comisarii sunt propuși de guvernele lor naționale și trebuie să fie aprobați
de Parlamentul European.

Comisia Europeană
Comisarii nu reprezintă punctele de vedere ale țărilor lor de origine, ci
interesul comun al UE.
Mulți comisari au fost politicieni la nivel național. Ei sunt propuși de guvernul
lor. Candidatul prezidențial selectează potențiali comisari pe baza acestor
sugestii.
Fiecare candidat trebuie să apară apoi în fața Parlamentului European,
pentru a-și prezenta viziunea și pentru a răspunde la întrebări. Echipa
formată din candidații nominalizați este apoi supusă votului în Parlamentul
European. În cele din urmă, comisarii sunt numiți de Consiliul European.
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Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

Parlamentul European este ales direct, deci reprezintă vocea alegătorilor. În procesul
decizional, deputații europeni îi reprezintă pe cetățenii UE.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

3/13
Țările cu o populație numeroasă au mai mulți deputați europeni decât țările
cu populație redusă.

Parlamentul European
Cetățenii UE pot vota la fiecare cinci ani pentru a stabili cine îi va reprezenta
în Parlamentul European.
Mandatele parlamentare sunt împărțite între statele membre în funcție de
mărimea populației, ceea ce înseamnă că țările mari au mai mulți deputați
europeni decât țările mici. Ultimele alegeri pentru Parlamentul European
au avut loc în primăvara anului 2019. Următoarele alegeri vor avea loc în
2024.
Obții drept de vot la vârsta de 18 ani în aproape toate țările UE, cu excepția
Austriei și a Maltei, unde se poate vota începând de la vârsta de 16 ani, și a
Greciei, unde se poate vota începând de la 17 ani.
© tanaonte/Stock.Adobe.com

RĂSPUNS

4/13

Consiliul Uniunii Europene reprezintă guvernele țărilor UE. În cadrul său, miniștrii din toate
statele membre se reunesc pentru a discuta aspecte europene și pentru a lua decizii privind
legislația și politicile europene.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Fiecare ministru din Consiliu votează în numele guvernului său.

Consiliul UE
Când convin asupra unei acțiuni în cadrul unei reuniuni, miniștrii sunt abilitați
să angajeze propriul guvern în îndeplinirea acțiunii respective.
Dacă toate statele membre ar trebuie să fie de acord în unanimitate cu
toate deciziile, situația s-ar bloca deseori. În multe domenii, miniștrii
adoptă deciziile cu majoritate de voturi. Ei au convenit să mențină însă
votul unanim în anumite domenii sensibile, de exemplu în ceea ce privește
aspectele fiscale și de securitate.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers
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Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

Consiliul European reunește șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE. Reuniunile
acestora sunt adesea denumite „summit-uri europene”.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

5/13
Consiliul European stabilește principalele priorități ale UE
și direcția politică generală.

Consiliul European
Consiliul European reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între
țările UE.
Liderii UE se întâlnesc de cel puțin 2 ori pe semestru. Reuniunile lor,
denumite și „summit-uri europene”, au loc la Bruxelles.
Președintele Consiliului European prezidează reuniunile. Președintele, care
este numit pentru un mandat de doi ani și jumătate, poate convoca și
reuniuni extraordinare ale Consiliului European atunci când este necesar.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

RĂSPUNS

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost înființată în 1952 pentru a garanta că legislația
UE este interpretată și aplicată în același fel în toate statele membre.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

6/13
Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea unei legi a UE,
aceasta poate solicita clarificări Curții de Justiție.

Curtea de Justiție a UE
Curtea de Justiție este cea mai înaltă autoritate juridică din UE și își are
sediul la Luxemburg.
Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau
valabilitatea unui act legislativ al UE, aceasta poate să solicite opinia Curții
de Justiție. Același mecanism poate fi utilizat și pentru a determina dacă un
act legislativ sau o practică națională este compatibilă cu dreptul UE.
La fel cum fiecare stat membru are propria limbă/propriile limbi și propriul
său sistem juridic, Curtea de Justiție este o instituție multilingvă. Regimul
său lingvistic nu are echivalent în nicio altă instanță din lume, deoarece
cauzele se pot derula în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

26

Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

7/13

Cetățenii europeni pot influența politicile UE în mai multe moduri. Unul dintre ele este să
lanseze sau să susțină o inițiativă cetățenească europeană.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Pentru a putea depune o inițiativă cetățenească pe care să o examineze
Comisia Europeană sunt necesare semnături de la un milion de persoane
din cel puțin șapte țări ale UE.

Vocea ta
O inițiativă cetățenească europeană poate fi lansată de un grup de cel puțin
7 cetățeni ai UE care locuiesc în 7 țări diferite. Inițiativa trebuie să primească
susținerea unui milion de persoane (puțin peste 0,2 % din populația UE) din
cel puțin șapte țări ale UE. Când colectează acest număr de semnături, grupul
de organizatori poate trimite inițiativa Comisiei Europene spre examinare.
Prima inițiativă cetățenească europeană, „Right2Water”, care a întrunit 1,6
milioane de semnături, s-a finalizat cu o propunere de noi norme privind apa
potabilă.
Pentru a sprijini o inițiativă, trebuie să fii eligibil să votezi la alegerile
europene din țara ta (la nivelul UE, vârsta minimă de vot variază între 16 și
18 ani).
© niphon/StockAdobe.com

RĂSPUNS

8/13

Sunt președinta unei instituții europene și am fost aleasă de Parlamentul European pentru
o perioadă de 5 ani.
Am o echipă cunoscută sub numele de „Colegiu”. Sarcina noastră este de a promova interesele
Uniunii Europene în ansamblul său.
Sunt prima femeie aleasă în această funcție.

Cine sunt?
Sunteți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene
Ursula von der Leyen este președinta Comisiei Europene de
la 1 decembrie 2019.
În același timp, președinta Ursula von der Leyen reprezintă Comisia la
reuniunile Consiliului European, la summit-urile G7 și G20 și în cadrul
unor întâlniri cu țări din afara UE.
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Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

9/13

Coordonez și pun în aplicare politica UE față de alte țări și organizații.
Reprezint UE în forurile internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite.
Am fost ministru spaniol și președinte al Parlamentului European în perioada 2004-2007.

Cine sunt?
Sunteți Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene.

Înaltul Reprezentant al Uniunii
Josep Borrell este Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate de la 1 decembrie 2019.
În calitate de șef al diplomației europene, are sarcina de a modela și de
a duce la îndeplinire politica externă, de securitate și de apărare a UE. De
asemenea, este prim-vicepreședinte al Comisiei Europene.

RĂSPUNS

10/13

Sunt președinta unei instituții europene care reprezintă cetățenii UE.
Semnez bugetul UE pentru a-l aproba.
Provin din cea mai mică țară din UE.

Cine sunt?
Sunteți Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

Președintele Parlamentului European
Roberta Metsola a fost aleasă în funcția de președintă a Parlamentului
European pe 18 ianuarie 2022, cu un mandat de doi ani și jumătate. S-a
născut în Malta în 1979 și este cel mai tânăr președinte al Parlamentului
ales vreodată. Este membră a Grupului Partidului Popular European (Grupul
PPE), cel mai mare grup politic din Parlamentul European.
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Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

11/13

Sunt președintele unei instituții europene și am fost numit pe o perioadă de doi ani și jumătate.
Prezidez reuniunile dintre șefii de stat sau de guvern din statele membre.
Am fost prim-ministru al Belgiei timp de cinci ani.

Cine sunt?
Sunteți Charles Michel, președintele Consiliului European.

Președintele Consiliului European
Charles Michel este președintele Consiliului European în perioada 1
decembrie 2019 - 31 mai 2022. El convoacă și prezidează reuniunile
Consiliului European și răspunde de asigurarea continuității lucrărilor
acestuia.
Charles Michel reprezintă UE pe plan extern în chestiuni legate de securitate
și afaceri externe, alături de Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate.
De asemenea, reprezintă UE la summit-urile G7 și G20, împreună cu Ursula
von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

RĂSPUNS

Câte reuniuni („sesiuni”) are Parlamentul European pe tot parcursul
anului și unde au loc?

12/13
12 sesiuni la Strasbourg, până la șase la Bruxelles.

Parlamentul European
Principalele reuniuni ale Parlamentului European, cunoscute și sub
denumirea de „ședințe plenare”, au loc la Strasbourg (Franța), de 12 ori pe
an și la Bruxelles (Belgia), de până la șase ori pe an.
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Cum funcționează UE?
Răspunsuri

RĂSPUNS

Aproximativ 33 000 de persoane lucrează în cadrul Comisiei Europene, în posturi variate:
personal administrativ, experți, traducători, interpreți și asistenți.

Care dintre afirmațiile de mai jos este corectă?

13/13

Personalul Comisiei este selectat prin concursuri de recrutare și este format
din cetățeni din toate țările UE.

Comisia Europeană
Funcționarii Comisiei sunt cetățeni ai țărilor UE, selectați prin concursuri de
recrutare.
Dacă te atrage o carieră la instituțiile UE, ai putea începe ca stagiar. După
absolvirea studiilor universitare, îți poți depune candidatura pentru un stagiu
în instituțiile UE. Totuși, aceasta nu este o condiție prealabilă pentru a fi
recrutat de Comisie.

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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Ce relevanță are UE în viața ta de zi cu zi??
Întrebări

CE RELEVANȚĂ ARE UE ÎN VIAȚA TA DE ZI CU ZI?

Te-ai întrebat vreodată ce face Uniunea Europeană
pentru tine? Hai să luăm exemplul Annei din Suedia și
să vedem ce importanță au acțiunile UE în viața sa de
zi cu zi.

ÎNTREBARE

Anna tocmai și-a terminat studiile și ar dori să-și îmbunătățească cunoștințele de italiană. De
aceea s-a înscris la un curs intensiv de două luni la o școală de limbi din sudul Italiei.

Ce trebuie să facă înainte de a pleca în străinătate?

1/12

1

Nimic. Poate să își facă valiza și să plece în Italia!
În calitate de cetățean al UE, Anna are dreptul de a studia
în orice țară din Uniune.

2

Anna trebuie să solicite un permis de ședere temporară
înainte de a merge în Italia.

3

Anna trebuie să solicite o viză pentru a studia în Italia.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Ce relevanță are UE în viața ta de zi cu zi?
Întrebări

ÎNTREBARE

În Italia, Anna îl cunoaște pe Pavel, un student Erasmus+ din Cehia.
Care dintre următoarele afirmații este corectă?
Programul Erasmus+...

2/12

1

…ajută tinerii să studieze în țara lor.

2

…este destinat numai studenților și nu include
alte modalități de învățare.

3

…oferă oportunități pentru parteneriate între școli
și organizații din alte țări ale UE.
© De Visu/Stock. Adobe.com

ÎNTREBARE

3/12

1

Lituania.

2

Letonia.

3

Luxemburg.

Bancnotele și monedele euro au fost introduse în 2002 și sunt utilizate în prezent în 19 țări
din UE. Monedele au o față comună, cu o hartă a Europei, dar fiecare țară aplică modelul
propriu pe cealaltă față. Anna încearcă să ghicească din ce țară provine această monedă.

O puteți ajuta?

© Taigi/Stock.Adobe.com
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Ce relevanță are UE în viața ta de zi cu zi??
Întrebări

ÎNTREBARE

4/12

Anna vrea să-și cumpere căști noi în Italia și speră că acestea nu vor pune probleme de
siguranță. De asemenea, ea face unele cumpărături pe internet. Dar ce drepturi are în calitate
de consumator?

Care din următoarele afirmații este adevărată?

1

Produsele vândute pe piața unică a UE trebuie
să îndeplinească cerințe de siguranță și de mediu valabile
pe tot teritoriul UE..

2

Potrivit legislației UE, ai dreptul la minimum un an de garanție
pentru bunurile de consum precum aparatura electronică.

3

Atunci când cumperi bunuri sau servicii online sau
în afara unui magazin (prin telefon, comandă poștală sau comis
voiajor), ai dreptul de a anula și returna comanda în termen
de 10 de zile.
© De Visu/Stock. Adobe.com

ÎNTREBARE

Anna ar dori să îl viziteze pe noul său prieten ceh Pavel, în orașul său natal. Se întreabă dacă
nu va fi dificil să facă acest lucru.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

5/12

1

De când UE a interzis monopolurile naționale și a permis
concurența în sectorul aviatic în Europa, zborurile cu avionul
au devenit mai scumpe.

2

Mai multe orașe și regiuni au acum aeroporturi proprii,
ceea ce înseamnă mai multe zboruri directe.

3

Anna nu va avea dreptul la despăgubiri dacă zborul său are
întârziere sau este suprarezervat.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Ce relevanță are UE în viața ta de zi cu zi?
Întrebări

ÎNTREBARE

6/12

Călătoriile se desfășoară mai greu din cauza pandemiei de COVID-19, însă libertatea de
circulație rămâne una dintre cele mai mari realizări ale UE. Datorită Acordului Schengen,
majoritatea țărilor din UE au renunțat la controalele la frontieră. Până la urmă, Anna pleacă
din Italia în Cehia cu autocarul, via Austria. Este entuziasmată de călătorie.

Este obligată să aibă pașaportul la ea în timpul călătoriei?

1

Nu. Austria, Cehia și Italia fac parte din spațiul Schengen,
zona fără frontiere interne formată din 22 de țări din UE și 4 țări
din afara UE. Anna poate trece liber cele două frontiere interne..

2

Da. Cehia nu face parte din spațiul Schengen, deci Anna nu poate
trece frontiera fără să se supună unui control vamal.

3

Nu. În Europa, ești obligat să prezinți pașaportul sau cartea
de identitate la punctul de trecere a frontierei doar atunci
când călătorești spre Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția.
© De Visu/Stock. Adobe.com

ÎNTREBARE

Anna se distrează de minune în Cehia, dar în timp ce vizitează un monument, cade și își
luxează glezna. Din fericire, a luat cu ea cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

7/12

1

AAnna are dreptul la asistență medicală privată în mod gratuit.

2

Anna poate beneficia de asistență medicală într-o unitate
de stat, urmând să plătească, în baza prezentării cardului
european de asigurări de sănătate, aceleași onorarii
ca și cetățenii țării în care se află.

3

Întrucât nu este cetățean ceh, Anna va trebui să plătească
pentru întreaga asistență medicală de care beneficiază
în țara respectivă.
© YAHOES/Stock.Adobe.com
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Ce relevanță are UE în viața ta de zi cu zi??
Întrebări

ÎNTREBARE

8/12

Când este în Italia, Anna ține legătura cu prietenii și familia cu ajutorul smartphone-ului. Ea
îi sună sau le trimite SMS-uri și utilizează rețelele sociale pentru a posta fotografii, gânduri și
articole. Dar cât va plăti pentru roaming?

Care din următoarele afirmații este adevărată?

1

Anna își poate utiliza smartphone-ul din Suedia în roaming
la tarife naționale fără niciun fel de limitări, chiar și dacă
locuiește în Italia pe o perioadă mult mai lungă.

2

Atâta timp cât Anna călătorește periodic și petrece mai mult
timp în țara sa de origine decât în străinătate,
ea va plăti doar ceea ce ar plăti acasă.

3

Regimul „roaming la prețuri naționale” nu se aplică automat.
Anna va trebui să își contacteze operatorul pentru a-l activa.
© De Visu/Stock. Adobe.com

ÎNTREBARE

Anna nu știe dacă apa din Italia și Cehia este suficient de curată pentru a putea înota,
în lacuri sau în mare.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

9/12

1

În timpul sezonului estival, statele membre nu trebuie
să informeze populația cu privire la calitatea apei de îmbăiere.

2

Puțin peste 50 % din zonele de îmbăiere din Uniunea
uropeană îndeplinesc standardele minime privind calitatea apei.

3

Există standarde europene minime privind calitatea apei
potabile și a apei de îmbăiere, pe care toate țările
din UE trebuie să le respecte.
©Yuriy Brykaylo copyrighted
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Ce relevanță are UE în viața ta de zi cu zi?
Întrebări

ÎNTREBARE

UE investește în orașele și regiunile din Europa. Orașul italian în care este locuiește Anna face
parte dintr-un proiect care ajută orașele din UE să devină mai durabile.

Care din următoarele afirmații este adevărată?

10/12

1

Finanțarea UE este destinată țărilor care au aderat
la UE începând din 2004.

2

O treime din bugetul UE este cheltuit pentru proiecte
în beneficiul tuturor orașelor și regiunilor europene.

3

Numai țările mai puțin dezvoltate din Uniune pot beneficia
de finanțare UE.
© Mariana Ianovska/Stock.Adobe.com

ÎNTREBARE

11/12

1

1 milion

2

5 milioane

3

10 milioane

La întoarcerea în Suedia, Anna îi povestește bunicii aventurile pe care le-a trăit în alte țări.
Bunica ei spune că și-ar fi dorit să trăiască și ea așa o experiență când era tânără, dar nu a
avut o astfel de șansă.

Câți tineri au studiat, au lucrat sau au făcut perioade de voluntariat
în străinătate grație programului Erasmus+?

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Această călătorie i-a deschis Annei apetitul pentru noi aventuri. Acum se gândește să facă
o perioadă de muncă sau de voluntariat în cadrul unui proiect în Suedia – sau poate chiar în
străinătate. Bunica ei a auzit ceva despre o astfel de inițiativă.

Despre ce inițiativă este vorba?

1

Corpul voluntar

2

Corpul european de solidaritate

3

DiscoverEU

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna tocmai și-a terminat studiile și ar dori să-și îmbunătățească cunoștințele de italiană. De
aceea s-a înscris la un curs intensiv de două luni la o școală de limbi din sudul Italiei.

Ce trebuie să facă înainte de a pleca în străinătate?
Nimic. Poate să își facă valiza și să plece în Italia! În calitate de cetățean al UE,
Anna are dreptul de a studia în orice țară din Uniune.

Libertatea de circulație și eliminarea
controalelor la frontierele interne
Datorită pieței unice, cetățenii UE pot să călătorească, să studieze, să
lucreze sau să se pensioneze în orice țară din Uniune, cu formalități
administrative minime și eventual fără controale la frontierele interne.
Fiind cetățean al UE, Anna are dreptul de a lucra și de a studia în Italia.
Dacă rămâne în Italia mai mult de 3 luni, poate solicita să se înregistreze pe
lângă autoritățile competente, dacă își dorește acest lucru.
În schimb, cetățenii țărilor din afara UE au nevoie de viză de studiu dacă
vor să rămână în Italia mai mult de 3 luni. Pentru Anna, acest lucru nu este
valabil.
Notă: Ca răspuns la pandemia de COVID-19, unele țări au restricționat temporar
libera circulație și au interzis călătoriile neesențiale.

RĂSPUNS
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În Italia, Anna îl cunoaște pe Pavel, un student Erasmus+ din Cehia.
Care dintre următoarele afirmații este corectă?
Programul Erasmus+...

2/12
…oferă oportunități pentru parteneriate între școli și organizații din alte țări ale UE.

Erasmus+
Programul Erasmus a fost lansat în urmă cu peste 30 de ani, pentru a le
permite studenților să urmeze o parte din studii la o universitate din altă
țară a UE.
Programul actual, Erasmus+, nu este destinat doar studenților, ci oferă
numeroase alte oportunități. Tinerii pot studia, se pot forma sau pot face
voluntariat în UE sau în afara acesteia, în numeroase domenii precum
asistență socială, mediu, cultură, activități pentru tineret, sport și cooperare
pentru dezvoltare.
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Bancnotele și monedele euro au fost introduse în 2002 și sunt utilizate în prezent în 19 țări
din UE. Monedele au o față comună, cu o hartă a Europei, dar fiecare țară aplică modelul
propriu pe cealaltă față. Anna încearcă să ghicească din ce țară provine această monedă.

O puteți ajuta?
Lituania.

Moneda euro
Lituania (urmează săgeata de pe hartă) a aderat la zona euro în 2015,
devenind al 19-lea membru al acesteia.
Monedele sale euro îl înfățișează pe Vytis, un cavaler călare cu armură,
sabie și scut, care apare și pe stema țării.

RĂSPUNS

4/12

Anna vrea să-și cumpere căști noi în Italia și speră că acestea nu vor pune probleme de
siguranță. De asemenea, ea face unele cumpărături pe internet. Dar ce drepturi are în calitate
de consumator?

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Produsele vândute pe piața unică a UE trebuie să îndeplinească cerințe
de siguranță și de mediu valabile pe tot teritoriul UE.

Protecția consumatorilor
Ai o perioadă de garanție de minimum 2 ani pentru produsele (inclusiv
electronice) cumpărate în UE. Aceasta înseamnă că, dacă telefonul mobil
pe care ți l-ai cumpărat acum un an s-a stricat, ai dreptul la repararea sau
înlocuirea lui, indiferent de unde din UE l-ai cumpărat.
Legislația UE îți dă 14 zile pentru a returna bunurile cumpărate la distanță –
online, prin telefon, de la un comis voiajor sau prin poștă. Anna poate anula
comanda din orice motiv, chiar și pentru simplul fapt că s-a răzgândit.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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Anna ar dori să îl viziteze pe noul său prieten ceh Pavel, în orașul său natal. Se întreabă dacă
nu va fi dificil să facă acest lucru.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Mai multe orașe și regiuni au acum aeroporturi proprii, ceea ce înseamnă
mai multe zboruri directe.

Drepturile pasagerilor transportului aerian
Concurența a transformat foarte mult transportul aerian de pasageri. Astăzi,
zborurile sunt mai ieftine, mai sigure și mai accesibile decât oricând.
Legislația UE protejează drepturile pasagerilor transportului aerian
care călătoresc în Europa. Dacă rămâi blocat pe un aeroport din cauza
suprarezervării pe un segment de zbor, poți solicita despăgubiri.

RĂSPUNS
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Călătoriile se desfășoară mai greu din cauza pandemiei de COVID-19, însă libertatea de
circulație rămâne una dintre cele mai mari realizări ale UE. Datorită Acordului Schengen,
majoritatea țărilor din UE au renunțat la controalele la frontieră. Până la urmă, Anna pleacă
din Italia în Cehia cu autocarul, via Austria. Este entuziasmată de călătorie.

Este obligată să aibă pașaportul la ea în timpul călătoriei?
Nu. Austria, Cehia și Italia fac parte din spațiul Schengen,
zona fără frontiere interne formată din 22 de țări din UE și 4 țări din afara UE.
Anna poate trece liber cele două frontiere interne.

Eliminarea controalelor la frontierele interne
Spațiul Schengen cuprinde 22 de țări din UE (cu albastru deschis) și patru țări
terțe (cu albastru închis). Italia și Cehia, precum și Austria (țara de tranzit) fac
parte din spațiul Schengen. Așadar Anna poate călători din Italia în Cehia și
înapoi fără a fi nevoită să prezinte pașaportul.
Totuși, trebuie să aibă la ea cartea națională de identitate, pentru a putea dovedi
că este cetățean al UE, dacă i se cere acest lucru.
Unele țări din UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Irlanda și România) nu fac parte
din spațiul Schengen. Nu uita că, atunci când călătorești înspre sau dinspre o
țară care nu face parte din spațiul Schengen (indiferent dacă este sau nu stat
membru al UE), trebuie să prezinți la frontieră un document de identitate sau un
pașaport valabil.
Notă: Ca răspuns la pandemia de COVID-19, unele țări au restricționat temporar libera
circulație și au interzis călătoriile neesențiale.
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Anna se distrează de minune în Cehia, dar în timp ce vizitează un monument, cade și își
luxează glezna. Din fericire, a luat cu ea cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Anna poate beneficia de asistență medicală într-o unitate de stat,
urmând să plătească, în baza prezentării cardului european de asigurări de sănătate,
aceleași onorarii ca și cetățenii țării în care se află.

Asigurarea de sănătate pentru șederile
temporare în străinătate
Dacă Anna se îmbolnăvește subit în timpul unei șederi temporare în altă
țară din UE (indiferent dacă e în vacanță sau la studii), ea are dreptul la
orice tratament care nu poate fi amânat până când se întoarce acasă.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate este emis de casa ta de
asigurări de sănătate și dovedește că ești asigurat într-o țară din UE. Cu
acest card poți avea acces la asistență medicală de stat în străinătate și vei
plăti aceleași tarife ca și cetățenii țării în care te afli.
© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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Când este în Italia, Anna ține legătura cu prietenii și familia cu ajutorul smartphone-ului. Ea
îi sună sau le trimite SMS-uri și utilizează rețelele sociale pentru a posta fotografii, gânduri și
articole. Dar cât va plăti pentru roaming?

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Atâta timp cât Anna călătorește periodic și petrece mai mult timp în țara
sa de origine decât în străinătate, ea va plăti doar ceea ce ar plăti acasă.

Tarife de roaming mai ieftine
UE a eliminat tarifele de roaming în iunie 2017. Prin urmare, când
călătorești în UE, apelurile telefonice, SMS-urile și datele mobile îți sunt
acum tarifate la fel ca în țara de origine (altfel spus, beneficiezi de „roaming
la prețuri naționale”).
Regula generală este că dacă îți folosești telefonul mobil mai mult timp în
țara ta decât în străinătate, poți beneficia de roaming la tarife naționale
oriunde în UE.
Regimul „roaming la prețuri naționale” se activează automat. Nu trebuie să
faci nimic pentru a-l activa.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna nu știe dacă apa din Italia și Cehia este suficient de curată pentru a putea înota,
în lacuri sau în mare.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
Există standarde europene minime privind calitatea apei potabile și a apei
de îmbăiere, pe care toate țările din UE trebuie să le respecte.

Protecția mediului
Apele din UE sunt printre cele mai curate și sigure ape de îmbăiere din lume.
În fiecare an, UE publică un raport privind calitatea apei de îmbăiere. Acesta
conține informații cu privire la calitatea apei din peste 22 000 de zone de pe
litoral și din lacurile și râurile din țările UE.
85 % din zonele de îmbăiere monitorizate în 2019 îndeplineau cele mai
ridicate și mai exigente standarde de calitate ale Uniunii Europene, primind
calificativul „excelent”.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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UE investește în orașele și regiunile din Europa. Orașul italian în care este locuiește Anna face
parte dintr-un proiect care ajută orașele din UE să devină mai durabile.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
O treime din bugetul UE este cheltuit pentru proiecte în beneficiul tuturor
orașelor și regiunilor europene.

Ajutorarea țărilor și regiunilor mai puțin
dezvoltate din Europa
UE cofinanțează mii de proiecte în diverse regiuni și orașe din Europa. Toate
statele membre și cetățenii lor beneficiază de aceste fonduri.
Cea mai mare parte a finanțării este destinată regiunilor mai puțin
dezvoltate din Europa (marcate cu roșu pe hartă) pentru a le ajuta să
recupereze decalajul.
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La întoarcerea în Suedia, Anna îi povestește bunicii aventurile pe care le-a trăit în alte țări. Bunica ei
spune că și-ar fi dorit să trăiască și ea așa o experiență când era tânără, dar nu a avut o astfel de șansă.

Câți tineri au studiat, au lucrat sau au făcut perioade de voluntariat în
străinătate grație programului Erasmus+?
10 milioane

Finanțarea programului Erasmus+
Datorită Erasmus+, aproximativ 10 milioane de persoane au putut să
studieze, să lucreze sau să facă voluntariat în străinătate.
Este unul dintre cele mai populare programe de finanțare ale UE. Pentru
următorii șapte ani (2021-2027), bugetul aproape s-a dublat în comparație
cu perioada precedentă și se ridică la peste 26 de miliarde de euro.
Majorarea arată importanța acordată educației și tinerilor în Europa. Pentru
această nouă fază, programul va fi mai orientat către incluziune, digital și
ecologie.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Această călătorie i-a deschis Annei apetitul pentru noi aventuri. Acum se gândește să facă
o perioadă de muncă sau de voluntariat în cadrul unui proiect în Suedia – sau poate chiar în
străinătate. Bunica ei a auzit ceva despre o astfel de inițiativă.

Despre ce inițiativă este vorba?
Corpul european de solidaritate

Corpul european de solidaritate
În cadrul Corpului european de solidaritate, tinerii cu vârste cuprinse între 18
și 30 de ani pot participa la numeroase activități de consolidare și sprijinire
a comunităților, fie din postura de voluntar, fie din cea de angajat. Te poți
înscrie în Corpul european de solidaritate încă de la vârsta de 17 ani, însă
pentru a participa efectiv la proiecte, trebuie să ai peste 18 ani.
În 2018, UE a lansat inițiativa DiscoverEU, care le oferă europenilor de 18
ani posibilitatea de a-și descoperi continentul. Cu un permis de călătorie de
până la 30 de zile, ei pot vizita între una și patru destinații din afara propriei
țări pentru a descoperi diversitatea culturală a Europei.

43
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CE PREOCUPĂRI ARE UE ÎN PREZENT?

Știi ce face UE pentru a găsi soluții la numeroasele
provocări actuale precum șomajul în rândul tinerilor,
migrația, schimbările climatice și redresarea după
criza provocată de pandemia de COVID-19? Hai să
te vedem!

© Zerbor/Stock.Adobe.com

ÎNTREBARE

1/13

44

În 2019, Parlamentul European a ales-o pe Ursula von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei.
Ea și-a prezentat orientările politice, stabilind 6 priorități pentru Europa.

Which of the following is NOT one of President von der Leyen’s
six priorities?

1

Care dintre următoarele NU este una din cele șase priorități
ale președintei von der Leyen?

2

To get Europe’s economy growing and to create more jobs,
particularly for young people.

3

To make sure we have secure, affordable and climate-friendly
energy in Europe.

Ce preocupări are UE în prezent?
Întrebări

ÎNTREBARE
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1

2030

2

2050

3

2100
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Schimbările climatice reprezintă o provocare majoră pentru UE și pentru întreaga lume. UE
urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic, cu alte cuvinte să aibă o economie
care să nu emită gaze cu efect de seră. Toate guvernele UE au convenit să atingă acest obiectiv
până la o anumită dată-țintă.

Până în ce an ar vrea UE să devină neutră din punct de vedere climatic?

Tehnologia digitală a devenit crucială pentru toată lumea. Acest lucru a ieșit și mai mult în
evidență în timpul pandemiei, când mulți tineri s-au bazat pe tehnologie pentru a-și continua
studiile de acasă sau pentru a comunica cu prietenii. UE caută să îmbunătățească accesul la
noile tehnologii, astfel încât toată lumea să beneficieze la maximum de avantajele lor.

Ai auzit de WiFi4EU? Știi despre ce e vorba?

1

Un nou standard wireless care va înlocui 5G

2

Un încărcător comun pentru telefoanele mobile

3

O inițiativă a UE care le oferă cetățenilor acces gratuit
la internet wireless în spațiile publice
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Geolocalizarea este în centrul revoluției digitale. UE a investit în propriul sistem global de
navigație prin satelit.

Cum se numește?
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1

Gaia

2

Galilei

3

Galileo

ÎNTREBARE
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1

O cincime

2

Peste jumătate

3

Un sfert

UE încearcă să se asigure că energia pe care o consumăm este cât mai ecologică și mai
accesibilă ca preț și că este disponibilă atunci când avem nevoie de ea, ajutându-ne să ne
diversificăm sursele de aprovizionare și să ne bazăm mai mult pe energia produsă în UE.

How much of our energy do we currently import from outside the EU?

Ce preocupări are UE în prezent?
Întrebări
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UE acționează prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații
internaționale pentru a promova măsurile de limitare a schimbărilor climatice în toată lumea.
Conducem prin puterea exemplului, urmărind obiective ambițioase în materie de combatere a
schimbărilor climatice și energie pentru 2030.

Care dintre următoarele obiective pentru 2030 este corect?

1

Ar trebui să ne reducem emisiile de gaze cu efect de seră
cu cel puțin 55 %

2

Cel puțin 55 % din toată energia noastră ar trebui să provină
din surse regenerabile

3

Ar trebui să ne îmbunătățim eficiența energetică
cu cel puțin 55 %

ÎNTREBARE
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1

Canada

2

Noua Zeelandă

3

Japonia

Economia UE depinde de comerț. Piețele deschise generează creștere economică și locuri de
muncă mai bune în Europa și în țările sale partenere. Ele le oferă consumatorilor din UE o
paletă mai largă de opțiuni și o putere de cumpărare mai mare și deschid noi piețe pentru
întreprinderile din UE.

Cu ce țară NU a semnat UE un acord de liber schimb?
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Locuitorii UE ar trebui să simtă că libertatea și securitatea le sunt apărate pe tot teritoriul
Uniunii. Una dintre principalele amenințări actuale este terorismul. De aceea, UE a adoptat o serie
de măsuri pentru a ne proteja.

Care dintre următoarele propuneri NU se numără printre aceste măsuri?

1

Introducerea unei noi legi privind protecția datelor.

2

Încadrarea la infracțiuni a călătoriilor în vederea comiterii
sau a sprijinirii unor acte de terorism.

3

Prevenirea radicalizării, inclusiv în mediul online.

ÎNTREBARE

Numărul mare de migranți și solicitanți de azil care sosesc în UE pune presiune asupra
Europei. UE a reacționat la această situație luând diverse măsuri.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
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1

UE dorește să creeze căi sigure și legale de intrare
a solicitanților de azil în UE, astfel încât aceștia să nu fie
nevoiți să își riște viața apelând la călăuze și la traficanți.

2

UE ajută statele membre să returneze migranții în situație
neregulamentară în țările lor de origine, chiar dacă
au dreptul de a rămâne în UE.

3

UE a finanțat acțiuni de urgență pe teritoriul Uniunii Europene,
însă nu sprijină țările din afara granițelor sale.

Ce preocupări are UE în prezent?
Întrebări
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Împreună, țările UE constituie una dintre cele mai mari economii din lume. Acționând împreună,
ele au mult mai multă autoritate decât dacă ar aplica propriile politici în mod individual.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

10/13

1

Economia țărilor UE reprezintă 15 % din economia mondială,
deși populația lor reprezintă doar 10 % din populația lumii.

2

Economia țărilor UE reprezintă 16 % din economia mondială,
deși populația lor reprezintă doar circa 7 % din populația lumii.

3

Economia țărilor UE reprezintă 26 % din economia mondială,
deși populația lor reprezintă doar 4 % din populația lumii.
© wetzkaz//Stock.Adobe.com
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1

50 miliarde de euro

2

166 miliarde de euro

3

806 miliarde de euro

Coronavirusul a zguduit Europa, iar pandemia provoacă pagube economice și sociale grave.
Ca răspuns, UE a lansat un fond denumit „NextGenerationEU” pentru a demara redresarea
economică după pandemie.

Știi câți bani se alocă pentru NextGenerationEU?

MAKE IT
REAL
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Comisia și-a stabilit ca prioritate să propună noi legi doar atunci când sunt necesare și aduc o
evidentă valoare adăugată europeană și să fie pe deplin transparentă cu privire la activitățile sale.

Când se pot formula observații sau sugestii de modificare cu privire
la un act legislativ al UE?

1

Doar înainte de a fi elaborat

2

Oricând

3

Numai după ce intră în vigoare

ÎNTREBARE
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Pandemia de COVID-19 nu poate fi învinsă decât dacă se vaccinează un număr suficient de mare de
oameni. Pentru a accelera dezvoltarea vaccinurilor împotriva COVID-19, UE a sprijinit companiile care
încercau să le dezvolte încă din primele faze ale pandemiei. Ajutându-le să finanțeze dezvoltarea și
producție de vaccinuri anti-COVID-19, Comisia a obținut dreptul de a cumpăra miliarde de doze de vaccin
destinate cetățenilor UE, odată ce acestea s-au dovedit a fi sigure și eficace. În prezent se utilizează deja
câteva din aceste vaccinuri. Ele au primit autorizație de comercializare pe teritoriul UE.

Care este organismul care autorizează vânzarea vaccinurilor pe piața UE?
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Ce preocupări are UE în prezent?
Răspunsuri

RĂSPUNS

În 2019, Parlamentul European a ales-o pe Ursula von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei.
Ea și-a prezentat orientările politice, stabilind 6 priorități pentru Europa.

Which of the following is NOT one of President von der Leyen’s six priorities?

1/13

Care dintre următoarele NU este una din cele șase priorități
ale președintei von der Leyen?

6 priorități pentru Europa
Țările UE și autoritățile lor regionale și locale decid ce anume se predă în
clasă, nu UE.
Cele 6 priorități ale Comisiei Europene pentru perioada 2019-2023 sunt:

•
•
•
•
•
•

Pactul verde european
O Europă pregătită pentru era digitală
O economie în serviciul cetățenilor
O Europă mai puternică pe scena internațională
Promovarea modului nostru de viață european
Un nou elan pentru democrația europeană.
©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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Schimbările climatice reprezintă o provocare majoră pentru UE și pentru întreaga lume. UE
urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic, cu alte cuvinte să aibă o economie care să
nu emită gaze cu efect de seră. Toate guvernele UE au convenit să atingă acest obiectiv până la o
anumită dată-țintă.

Până în ce an ar vrea UE să devină neutră din punct de vedere climatic?
2050

Pactul verde european
Obiectivul UE este de a deveni neutră din punct de vedere climatic până
în 2050. Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic
reprezintă o provocare urgentă, dar și o oportunitate de a face economia
Europei durabilă. UE dorește să își reducă emisiile de gaze cu efect de
seră și să creeze o societate care utilizează mai puține resurse naturale și
produce mai puține deșeuri și poluare.

© Engel.ac/Stock.Adobe.com
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Tehnologia digitală a devenit crucială pentru toată lumea. Acest lucru a ieșit și mai mult în
evidență în timpul pandemiei, când mulți tineri s-au bazat pe tehnologie pentru a-și continua
studiile de acasă sau pentru a comunica cu prietenii. UE caută să îmbunătățească accesul la
noile tehnologii, astfel încât toată lumea să beneficieze la maximum de avantajele lor.

Ai auzit de WiFi4EU? Știi despre ce e vorba?
O inițiativă a UE care le oferă cetățenilor acces gratuit la internet wireless
în spațiile publice

Europa digitală
WiFi4EU este o inițiativă a UE care finanțează instalarea conexiunilor Wi-Fi
în spații publice precum parcurile, bibliotecile și piațetele.
Până în 2025, UE dorește ca toate spațiile publice, inclusiv școlile, să aibă
conexiuni internet de 1 Gb și ca toate locuințele europene să aibă acces la
internet cu viteze de descărcare de cel puțin 100 Mbps.

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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Geolocalizarea este în centrul revoluției digitale. UE a investit în propriul sistem global de
navigație prin satelit.

Cum se numește?

4/13
Galileo

Sistemul global de navigație prin satelit
Sistemul global de navigație prin satelit al UE este denumit Galileo, după
renumitul astronom italian din secolul al 16-lea, Galileo Galilei.
Sistemul va spori de zece ori precizia geolocalizării și va face posibilă
apariția unor noi servicii inovatoare care ne pot transforma viața de zi cu
zi, cum ar fi autovehiculele autonome și rețelele îmbunătățite de transport
urban.
Gaia este un satelit al Agenției Spațiale Europene, care are misiunea de a
crea o hartă 3D a galaxiei noastre, Calea Lactee.
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UE încearcă să se asigure că energia pe care o consumăm este cât mai ecologică și mai
accesibilă ca preț și că este disponibilă atunci când avem nevoie de ea, ajutându-ne să ne
diversificăm sursele de aprovizionare și să ne bazăm mai mult pe energia produsă în UE.

How much of our energy do we currently import from outside the EU?
Peste jumătate

O piață energetică mai bine conectată
În 2018, UE a importat 55 % din energia de care a avut nevoie.
Diversificarea surselor și a furnizorilor de energie este esențială pentru
îmbunătățirea securității noastre energetice.
În prezent, multe rețele electrice și gazoducte nu sunt bine conectate la
nivel transfrontalier. Această situație este în curs de remediere, astfel încât
energia să poată circula liber pe teritoriul UE, fără niciun obstacol tehnic sau
juridic.

RĂSPUNS
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UE acționează prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații
internaționale pentru a promova măsurile de limitare a schimbărilor climatice în toată lumea.
Conducem prin puterea exemplului, urmărind obiective ambițioase în materie de combatere a
schimbărilor climatice și energie pentru 2030.

Care dintre următoarele obiective pentru 2030 este corect?
Ar trebui să ne reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 %

Combaterea schimbărilor climatice
Cadrul UE de politici privind clima și energia pentru 2030 a stabilit trei
obiective principale:
• O reducere cu cel puțin 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (față
de nivelurile din 1990);
• Obținerea din surse regenerabile a cel puțin 32 % din energia
consumată;
• O îmbunătățire de cel puțin 32,5 % a eficienței energetice.
Obiectivele pentru 2030 fac parte din angajamentul asumat de UE în cadrul
Acordului de la Paris (acordul global privind limitarea schimbărilor climatice,
la încheierea căruia UE a avut o contribuție importantă, în 2015). UE a
ridicat de curând ștacheta pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, obiectivul pe termen lung fiind ca Uniunea să devină neutră din punct
de vedere climatic până în 2050.
© Valmedia/Stock.Adobe.com
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The economy of the EU depends on trade. Open markets generate economic growth and better
jobs for Europe and its partners. It gives EU consumers more choice and purchasing power,
and opens up new markets for EU companies.

With which country has the EU NOT signed a free trade agreement?
Noua Zeelandă

Acordurile de liber schimb
Acordurile de liber schimb facilitează schimburile comerciale între țări. Ele
reduc tarifele, contingentele și alte restricții în calea comerțului.
UE negociază în prezent un acord de liber schimb cu Noua Zeelandă, dar
acesta nu a fost încă încheiat.
UE a semnat acorduri comerciale atât cu Canada (2016), cât și cu Japonia
(2018) și cu multe alte țări din întreaga lume. Acordurile comerciale
încheiate de UE cu Canada și Japonia au stimulat comerțul, care a crescut
cu aproape 25 % și respectiv 6 % de la intrarea lor în vigoare.
În prezent, UE aplică 45 de acorduri comerciale, reprezentând aproximativ
33 % din totalul comerțului exterior al UE.
© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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Locuitorii UE ar trebui să simtă că libertatea și securitatea le sunt apărate pe tot teritoriul Uniunii.
Una dintre principalele amenințări actuale este terorismul. De aceea, UE a adoptat o serie de
măsuri pentru a ne proteja.

Care dintre următoarele propuneri NU se numără printre aceste măsuri?
Introducerea unei noi legi privind protecția datelor.

Acțiunile UE de combatere a amenințărilor teroriste
Măsurile luate pentru a aborda toate aspectele amenințărilor teroriste se referă la:
•
prevenirea radicalizării, inclusiv în mediul online;
•
încadrarea la infracțiuni a călătoriilor în vederea comiterii sau a sprijinirii unor
acte de terorism;
•
accelerarea depistării terorismului prin intensificarea schimbului de informații;
•
combaterea finanțării terorismului;
•
blocarea accesului la arme de foc și explozivi;
•
sprijinirea țărilor partenere, în special a celor din jurul Mării Mediterane.
Într-o acțiune separată, care nu are legătură cu amenințarea teroristă, UE a
îmbunătățit protecția datelor. Noile norme care protejează datele cu caracter
personal ale cetățenilor europeni în întreaga Uniune și în afara acesteia au devenit
aplicabile în mai 2018. Ele le oferă cetățenilor un control mai mare asupra modului
în care le sunt utilizate datele personale.
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Numărul mare de migranți și solicitanți de azil care sosesc în UE pune presiune asupra
Europei. UE a reacționat la această situație luând diverse măsuri.

Care din următoarele afirmații este adevărată?
UE dorește să creeze căi sigure și legale de intrare a solicitanților de azil în UE,
astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să își riște viața apelând la călăuze
și la traficanți.

Migrație și azil
UE a făcut și face eforturi pentru a gestiona mai bine sosirea refugiaților
și a solicitanților de azil. Pe lângă faptul că alocă fonduri, ea ajută la
transferarea solicitanților de azil ajunși deja în Europa și la relocarea
persoanelor care au nevoie de ajutor din țările învecinate.
Ea oferă, de asemenea, ajutor umanitar refugiaților și migranților aflați în
țări din afara UE, precum Turcia, Liban, Iordania și Irak.
În plus, UE a creat poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european,
care va consolida gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE.

RĂSPUNS
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Împreună, țările UE constituie una dintre cele mai mari economii din lume. Acționând împreună,
ele au mult mai multă autoritate decât dacă ar aplica propriile politici în mod individual.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
Economia țărilor UE reprezintă 16 % din economia mondială,
deși populația lor reprezintă doar circa 7 % din populația lumii..

Un actor principal pe scena internațională
Economia țărilor UE reprezintă circa 16 % din economia mondială, deși
populația lor reprezintă doar circa 6 % din populația lumii.
În ciuda faptului că este un continent relativ mic, Europa joacă un rol
important pe scena mondială. De exemplu, a condus și a sprijinit negocierile
de pace în întreaga lume pentru a pune capăt conflictelor și a preluat
conducerea în lupta mondială împotriva schimbărilor climatice.
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Coronavirusul a zguduit Europa, iar pandemia provoacă pagube economice și sociale grave.
Ca răspuns, UE a lansat un fond denumit „NextGenerationEU” pentru a demara redresarea
economică după pandemie.

Știi câți bani se alocă pentru NextGenerationEU?
806 miliarde de euro

NextGenerationEU
NextGenerationEU este un fond al UE în valoare de circa 806 miliarde de
euro. Țările UE îl pot folosi pentru a-și ajuta economiile să se redreseze în
urma crizei și pentru a pregăti Europa pentru generațiile următoare. Peste
50 % din fonduri vor fi alocate proiectelor care vizează modernizarea
Europei, de exemplu prin promovarea inovării în domeniul tehnologiilor verzi
și digitale. Acești bani vor fi utilizați, de asemenea, pentru a reduce șomajul
în rândul tinerilor și pentru a-i ajuta să dobândească noi competențe.

RĂSPUNS
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Comisia și-a stabilit ca prioritate să propună noi legi doar atunci când sunt necesare și aduc o
evidentă valoare adăugată europeană și să fie pe deplin transparentă cu privire la activitățile sale.

Când se pot formula observații sau sugestii de modificare cu privire
la un act legislativ al UE?
Oricând

Consultarea cetățenilor
Înainte de a face noi propuneri de acte legislative și de măsuri și pe
parcursul întregului proces decizional, Comisia Europeană ia în considerare
opiniile cetățenilor și ale părților interesate.
Dacă vrei să ne comunici ce te preocupă, o poți face online. Cetățenii își
pot exprima opiniile răspunzând la consultări publice online sau trimițând
comentarii, din proprie inițiativă. De asemenea, pot să-și exprime oricând
punctul de vedere, chiar și după intrarea în vigoare a legii.
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Pandemia de COVID-19 nu poate fi învinsă decât dacă se vaccinează un număr suficient de mare de
oameni. Pentru a accelera dezvoltarea vaccinurilor împotriva COVID-19, UE a sprijinit companiile care
încercau să le dezvolte încă din primele faze ale pandemiei. Ajutându-le să finanțeze dezvoltarea și
producție de vaccinuri anti-COVID-19, Comisia a obținut dreptul de a cumpăra miliarde de doze de vaccin
destinate cetățenilor UE, odată ce acestea s-au dovedit a fi sigure și eficace. În prezent se utilizează deja
câteva din aceste vaccinuri. Ele au primit autorizație de comercializare pe teritoriul UE.

Care este organismul care autorizează vânzarea vaccinurilor pe piața UE?
Agenția Europeană pentru Medicamente

Vaccinurile împotriva COVID-19
Pentru a putea fi vândute în țările din UE, toate medicamentele și vaccinurile trebuie
să obțină mai întâi o autorizație de introducere pe piață. Agenția Europeană pentru
Medicamente (EMA) realizează evaluările științifice în baza căreia recomandă sau nu
un vaccin, în funcție de siguranța, eficiența și calitatea sa. Dacă recomandarea EMA
este pozitivă, Comisia Europeană poate autoriza introducerea pe piața UE a noului
vaccin.
EMA a stabilit până acum că mai multe vaccinuri împotriva COVID-19 sunt sigure
și eficiente. Prin urmare, Comisia Europeană a autorizat comercializarea lor pe
piața UE. Contractele semnate vor asigura miliarde de doze de vaccin. Livrarea și
administrarea lor în țările UE se accelerează.
În plus, pentru a ajuta și alte țări, Comisia și statele membre ale UE au promis că
vor aloca peste 3 miliarde EUR mecanismului COVAX.. Acesta presupune colaborarea
la nivel mondial pentru a asigura accesul egal la vaccinurile împotriva COVID-19 în
toate țările lumii.
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