
 

 

Adoptarea Rapoartelor cu privire la vecinătatea europeană 2014   

 

Într-un set de rapoarte anuale adoptate astăzi, Comisia Europeană și 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica 
de Securitate au evaluat implementarea Politicii Europene de Vecinătate 

(PEV) cu 16 țări partenere din Europa de est și regiunea sud-

mediteraneană și au prezentat recomandări pentru anul următor. În anul 
2014 au fost semnate acorduri de asociere cu Georgia, Republica Moldova 

și Ucraina, a avut loc tranziția democratică în Tunisia și au fost consolidate 
relațiile cu Maroc. Cu toate acestea, conflictele și crizele, care implică 

probleme de securitate și umanitare, au persistat atât la est, cât și la sud, 
în special sub formă de amenințări și atacuri teroriste. UE a acordat sprijin 

semnificativ Libanului și Iordaniei ca să facă față efectelor crescânde ale 
crizei din Siria. 

Vorbind cu ocazia adoptării Pachetului European de Vecinătate, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate / 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, a declarat:  

„2014 a fost un an al provocărilor majore: al conflictelor armate din 

Ucraina, atrocităților și încălcărilor drepturilor omului de către grupurile 
teroriste din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord și al conflictului 

israeliano-palestinian. Creșterea migrației ilegale și a traficului de ființe 

umane în Europa au fost una dintre consecințele directe ale crizei. Aceste 
evenimente au fost un test pentru Politica Europeană de Vecinătate. În 

acest moment crucial, UE este hotărâtă să-și intensifice angajamentul cu 
partenerii noștri din regiune privind cooperarea politică, economică și de 

securitate”. 

Comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocierile de 

Extindere, Johannes Hahn, a subliniat importanța Politicii de vecinătate 
pentru Uniune, precum și revizuirea în derulare a Politicii de vecinătate: 

„Evaluările politice și economice, precum și concluziile făcute în rapoartele 
PEV 2014 publicate astăzi vor ajuta Uniunea Europeană să-și evalueze 

abordările față de regiune în ansamblu. În prezent, ne consultăm pe larg 
cu privire la calea pe care trebuie să o urmăm în cadrul implementării 

acestei politici, în vederea dezvoltării unor modalități mai eficiente de lucru 
cu acești parteneri-cheie în beneficiul UE și vecinilor noștri”.  

Rapoarte de țară cu privire la PEV:  

 

Armenia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4689_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4689_en.htm
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Azerbaidjan: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4688_en.htm  

Egypt http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4687_en.htm  

Georgia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4686_en.htm  

Israel http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4685_en.htm  

Iordania http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4684_en.htm  

Liban http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4683_en.htm  

Moldova http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4682_en.htm  

Maroc http://europa.eu/rapid/press-release_ 

Palestina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4681_en.htm  

Tunisia http://europa.eu/rapid/press-release_ 

Ucraina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4679_en.htm  

 

Pentru mai multe informații: contactați „Europe Direct” prin telefon 00 800 

6 7 8 9 10 11  

Raportul intermediar privind implementarea PEV în Republica Moldova în 

limbile română și rusă vor fi publicate în scurt timp.  

 

Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, va organiza o 

conferință de presă privind Raportul intermediar cu privire la PEV pe data 
de 30 martie 2015, la ora 11:00 la Hotelul „Jolly Alon”, la care sunt invitați 

reprezentanți ai mass-media. 
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