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Franța 
Senatul  a adoptat proiectul de lege
privind creșterea și transformarea
întreprinderilor (PACTE). [FR] 
Comisia pentru afaceri externe din
Adunarea Națională i-a audiat pe miniștrii
afacerilor externe și pe cel al afacerilor
europene în probleme legate de tratatul
franco-germane semnat la 22 ianuarie la
Aachen. [FR] 
Comisia juridică a început examinarea
propunerii de lege constituțională
prezentată de grupul „La France
insoumise” care dorește să introducă
instituția referendumului din inițiativă
populară, argumentând că actuala
Constituție împiedică exercitarea reală a
suveranității populare. 
Plenul  Senatul a aprobat  proiectele de
lege privind reforma în justiție și
consolidarea organizării judiciare. [FR]

 
Germania 
Guvernul și-a prezentat poziția favorabilă
întăririi apărării granițelor externe ale
UE. [DE] 
Guvernul a reiterat necesitatea continuării
ajutorului umanitar acordat Siriei și
refugiaților din statele vecine. [DE] 
Bundestagul a aprobat modificarea legii
privind transplantul, al cărei scop este
facilitarea donării de organe.  [DE] 
În dezbaterile referitoare la impozitul pe
venit, reprezentanții coaliției de guvernare
au exclus modificarea acestuia, cel puțin
pentru moment. [DE]
Construcția conductei Nord Stream 2 care
va lega Rusia de Germania este salutată
de majoritatea membrilor Bundestagului,
cu
excepția reprezentanților „Verzilor”. [DE]

 
Spania 
Congresul a respins proiectul bugetului de
stat pentru anul 2019. [ES]  
Congresul  a aprobat decretul regal care
conține măsuri urgente de adaptare a
competențelor Comisiei naționale a
piețelor și concurenței privitoare la
normele comune pentru piața internă a
energiei electrice și a gazelor naturale la
legislația UE.  [ES]

 
Bulgaria 
Parlamentul a adoptat amendamente la
Codul electoral. [BG] 
Adunarea Națională a găzduit o reuniune
a Comitetului General pentru Afaceri
Politice și Afaceri Interne a Dimensiunii
Parlamentare a Inițiativei Central
Europene. [BG] 
 
 
 

 
Țările de Jos 
În Comisia pentru afaceri europene:

 
Finlanda 
În plenul Parlamentului a fost dezbătută

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201811/croissance_et_transformation_des_entreprises.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/seance-publique
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/reforme_de_la_justice.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/075/1907555.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/073/1907300.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw07-de-transplantationsgesetz/590710
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw07-de-steuerentlastung/590698
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw07-de-aktuelle-stunde-nord-stream/592870
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32349&anyo=2019&mes=2&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4669
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4663


au fost discutate: Cadrul financiar
multianual 2021-2027, evoluțiile
legate de statul de drept în statele
membre ale Uniunii Europene, o
Europă mai sustenabilă până în
2030; [NL];
au fost organizate întâlniri cu
reprezentanţi ai Comisiei de la
Veneţia şi GRECO, în legătură  cu
evoluțiile constituționale din
UE; [NL];
a fost audiat ministrul afacerilor
externe cu privire la transparența
procesului decizional în cadrul
Consiliului Uniunii Europene și
Eurogrupului; [NL]
a fost dezbătut documentul de
poziție al Amnesty International
referitor statul de drept în Ungaria și
Polonia; [NL]

 În Comisia pentru infrastructură  a fost
dezbătut impactul „Brexit”-ului asupra
domeniului transporturilor. [NL] 
 

situația cetățenilor britanici din
Finlanda. [FI] 
În Marea Comisie se dezbat problemele
legate de inteligența artificială și
competitivitatea în UE. [FI]
 

Croația 
Președintele parlamentului croat, Gordan
Jandroković, a condamnat ferm
declarațiile președintelui Parlamentului
European, Antonijo Tajani referitoare la
atrocitățile comise în timpul celui de al
doilea război mondial. [HR] 
Cu ocazia întâlnirii dintre președintele
Comisiei pentru afaceri europene din
Parlamentul croat cu directorul adjunct din
Ministerul Afacerilor Externe britanic au
fost abordate problemele legate de
„Brexit”. [HR]

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
11 februarie 2019| Declaraţii ale membrilor Grupului S&D după votul, din Comisia pentru libertăţi
civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, privind întărirea rolului Agenţiei
Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (FRONTEX). (Citiţi declaraţiile aici
[EN]) 
 
12 februarie 2019| Pavel Poc, membru al Grupului S&D şi raportor din umbră al Parlamentului
European pentru revizuirea legislaţiei alimentare generale, ca urmare a negocierilor cu
Consiliul UE şi Comisia Europeană, a afirmat: „Fără cazuri de glifosat în Europa. Sănătatea
cetățenilor, mediul și siguranța alimentară nu trebuie să mai fie puse în pericol din cauza lipsei
de transparență sau de capacitate a sistemului de autorizare a substanțelor potențial
periculoase." (Citiţi declaraţia în întregime aici [EN])  
 
12 februarie 2019| Parlamentul European a susţinut rezoluţia prin care se solicită următoarei
Comisii Europene să îmbunătăţească viaţa romilor, să se asigure că drepturile lor sunt
respectate şi să intensifice lupta împotriva atitudinilor negative împotriva romilor. Rezoluția a
clarificat faptul că este nevoie de un cadru strategic consolidat al UE pentru strategiile naționale
de integrare a romilor după 2020. Purtătoarea de cuvânt al Grupului S&D pentru problemele
minorităţii rome a declarat: „Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa. Un
număr mare de persoane sunt încă private de drepturile lor fundamentale, trăiesc în sărăcie și se
confruntă cu discriminare extremă și excluziune socială. Aceasta nu este o problemă
îndepărtată, aceste persoane sunt cetățeni europeni, iar asta face şi mai şocant eşecul
guvernului naţional şi al UE de a acţiona." (Citiţi declaraţia în întregime aici [EN]) 
 
12 februarie 2019| Parlamentul European a dezbătut o serie de rapoarte privind modul de

https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/discussienota-over-duurzamer-europa-raz
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/rechtsstatelijkheid-besproken
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/eu-besluitvorming-voldoende-transparant
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02642&did=2019D05782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00249
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/brexit-kansalaisuus-lahetekeskustelu.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kilpailukyky-tekoaly.aspx
http://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/priopcenje-predsjednika-hrvatskoga-sabora-gordana-jandrokovica-u-povodu-izjava
http://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/ivan-domagoj-milosevic-primio-zamjenicu-direktora-za-europu-u-britanskom
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/european-parliament-backs-strengthening-european-border-and-coast-guard-agency
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-no-more-glyphosate-kind-cases-europe-we-ensured-more-transparent-and-reliable
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/safeguarding-rights-and-improving-lives-roma-must-be-priority-next-european-commission


îmbunătățire a structurilor Uniunii Europene, care au solicitat un rol mai echilibrat al Comisiei
Europene în raport cu celelalte instituţii ale UE, au promovat rolul Cartei drepturilor fundamentale
a UE și al cetățeniei UE și au analizat modul în care poate fi utilizată mai eficient cooperarea
consolidată, prevăzută în tratate.  
Vicepreședintele grupului S&D și autorul raportului privind controlul politic al Comisiei Europene,
dna Mercedes Bresso, a declarat: „Odată cu un stat membru care părăsește UE pentru prima
dată, acum este un moment important pentru a analiza modul în care funcționează structurile
Uniunii noastre și ce poate fi îmbunătățit. Seria de rapoarte pe care Parlamentul le-a
dezbătut astăzi oferă soluții practice pentru ceea ce se poate face, fără a fi nevoie de
modificarea tratatului." (Citiţi declaraţia în întregime aici [EN]) 
 
13 februarie 2019| Citiţi comentariul preşedintelui Grupului S&D, Udo Bullmann, referitor
la dezbaterea în Parlamentul European a documentului de reflecţie privind dezvoltarea
durabilă în UE şi în afara acesteia, elaborând trei scenarii diferite pentru calea de urmat, aici.  
 
13 februarie 2019| Parlamentul European a susţinut raportul care prezintă viziunea asupra
viitorului Europei înainte de reuniunea şefilor de stat şi de guvern de la Sibiu din luna mai
2019. Ramón Jáuregui Atondo, autorul raportului şi membru al Grupului S&D,  a declarat: „În
luna mai, președinții și prim-miniștrii UE se vor reuni la Sibiu pentru a stabili un nou curs pentru
UE. Prezentul raport reprezintă contribuția Parlamentului la această dezbatere privind viitorul
Europei. În momentul „Brexit"-ului și al relansării naționalismului în Europa, este esențial să se
găsească o energie reînnoită pentru continuarea proiectului european. Prezentul raport
subliniază necesitatea de a face față provocărilor viitorului, de la schimbările climatice la
evaziunea fiscală sau la migrație, doar soluțiile comune vor funcţiona. Trebuie să recunoaștem
succesele înregistrate până în prezent, dar să se stabilească, de asemenea, măsuri concrete
necesare pentru o mai bună integrare." (Citiţi declaraţia în întregime aici [EN]) 
 
14 februarie 2019| Acordul privind Autoritatea Europeană a Muncii - un succes major al
Grupului S&D. [EN] 
 

 
 
13 februarie 2019| Președinția română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu
Parlamentul European în ceea ce privește o modificare a așa-numitei Directive privind gazele
naturale. Acordul va fi transmis reprezentanților statelor membre din cadrul Consiliului în
vederea aprobării.  
Raportorul din umbră al ALDE, membrul Parlamentului European, Morten Helveg Petersen a
făcut următorul comentariu în legătură cu rezultatul negocierilor: „Acesta este un acord pozitiv
pentru independenţa energetică a UE şi unul negativ pentru Moscova, care preferă să trateze
bilateral cu statele europene." 
(...) „Fără un acord, Nord Stream 2 ar fi fost construit şi utilizat fără aplicarea unor norme
europene în domeniul concurenţei - un fel de scenariu al Vestului Sălbatic." 
(...) „Prin revizuirea acestei legislaţii, ne asigurăm că Nord Stream 2 trebuie să respecte normele
europene în domeniul concurenţei, iar dacă nu, Comisia poate bloca proiectul în întregime." [EN] 
 

 
14 februarie 2019| A fost aprobat în PE raportul membrului ECR, Robert Zīle, privind
liberalizarea pieţelor serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul. În urma aprobării,
care ar trebui să ajute noii operatori să intre pe pieţe naţionale închise anterior, Zīle a declarat:
„Am votat pentru a lua primele măsuri în direcția integrării pieței de transport cu autocarul, dar, în
același timp, ne-am asigurat de protejarea anumitor servicii naționale care funcționează bine.”
(Citiţi declaraţia în întregime aici [EN]) 
 

 
 
12 februarie 2019| Broşură explicativă realizată de Stânga Unită Europeană/Stânga Verde
Nordică - Sahara de Vest sub ocupaţie marocană. [EN]  
 
12 februarie 2019| Broşură explicativă realizată de Stânga Unită Europeană/Stânga Verde
Nordică - Respectă UE bunăstarea animalelor în timpul transportului? [EN] 
 

 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-european-parliament-must-provide-more-checks-work-commission
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-leader-udo-bullmann-no-more-time-procrastination-sustainable-development-goals
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/european-parliament-outlines-its-priorities-future-europe
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/agreement-european-labour-authority-major-success-sd-group
https://alde.eu/en/news/1237-nord-stream-2-liberals-and-democrats-welcome-the-provisional-political-agreement-to-ensure-third-country-gas-pipelines-respect-eu-rules/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2019-0032+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://ecrgroup.eu/article/better_competition_and_less_discrimination_for_coach_services
https://www.guengl.eu/content/uploads/2019/02/explainer_Sahara.pdf
https://www.guengl.eu/content/uploads/2019/02/explainer_AnimalTransport.pdf


 
Viziunea Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană privind politica comercială (Vizitaţi
pagina interactivă aici). 

Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai 

Raport: Scenariul energetic: Implicațiile Acordului privind 
schimbările climatice de la Paris asupra ocupării forței de muncă [EN] 

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-630/17 
Milivojević - spațiu de libertate, securitate și justiție 

O lege națională nu poate invalida, printr-o normă retroactivă, generală și automată, contracte de
credit încheiate cu creditori străini care nu erau autorizați să furnizeze servicii de credit în acest

stat membru [RO]

Sunt statele UE captive ale
intereselor întreprinderilor
private? 
 
Statele membre ale UE joacă un rol
extrem de important în luarea deciziilor la
nivelul Uniunii, dar, deseori, ele
acționează și ca intermediari pentru
interesele întreprinderilor private. 
Un nou raport al centrului Corporate

https://www.greens-efa.eu/trade-policy/index.html
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18003en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1672647/ro/
https://corporateeurope.org/power-lobbies/2019/02/captured-states
https://corporateeurope.org/about-ceo


Europe Observatory combină studii de
caz, cercetarea și analiza pentru a ilustra
profunzimea problemei - și identifică o
serie de posibile soluții în legătură cu
aceasta. 
O atenție deosebită este acordată și
situației din România.

Ziua internațională împotriva folosirii copiilor-soldați -12 februarie 2019
 
Cu această ocazie, Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE și Virginia Gamba,
Reprezentantul Special al ONU pentru copii și conflicte armate au reiterat angajamentul UE și 
al ONU de a colabora pentru a stopa acțiunile de recrutare și utilizare a copiilor în situații de
conflict și pentru a sprijini, în mod eficient, reintegrarea acestora. 
În acest scop, UE intenționează să sporească finanțarea pentru educație în scopuri
umanitare, în situații de urgență, cu până la 10% din bugetul total alocat pentru ajutor umanitar
al UE începând cu acest an și să readucă, în următoarele 3 luni, la școală copiii afectați de criza
umanitară. De asemenea, UE rămâne un susținător ferm al mandatului ONU privind copiii și
conflictele armate, care are  instrumentele necesare obţinerii unui  impact real pe teren. [EN] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviz din proprie iniţiativă: Revoluţia digitală în contextul nevoilor şi drepturilor
cetăţenilor (actualizat la 15 februarie 2019, prevăzut pentru sesiunea plenară a CESE din 20-21
februarie 2019). (Puteţi consulta documentul aici)
 

https://corporateeurope.org/about-ceo
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58000/joint-statement-hrvp-federica-mogherini-and-un-special-representative-children-and-armed_en
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/63689


12 februarie 2019| În cadrul dezbaterii organizate de CESE privind energia accesibilă, părţile
interesate participante au afirmat că tranziţia energetică poate avea succes numai cu
participarea tuturor. (Citiţi mai multe informaţii aici)

 Parlamentul European a aprobat noul Acord de parteneriat privind pescuitul sustenabil  dintre UE și
Maroc. (EN) 
 

 Parlamentul European a aprobat Acordul comercial şi acordul de investiţii între UE şi Singapore, care
va impulsiona comerţul cu Asia de Sud-Est. (RO) 
 

 Miniştrii de finanţe din state mici, membre ale Uniunii Europene, care de mai mulți ani blochează
eforturile destinate eliminării evaziunii fiscale şi, în unele cazuri, chiar spălarea de bani în cadrul UE, s-
au opus unui plan care prevedea limitarea guvernelor de a bloca reformele UE în domeniul impozitării,
fapt care reduce şi mai mult şansele introducerii unui impozit la nivel european pentru marile companii
din sectorul digital. (RO) 
 

 Parlamentul European a adoptat un raport care prevede modernizarea mecanismului european de
protecţie civilă, care va ajuta statele membre să poată răspunde mai rapid şi mai eficient în faţa
dezastrelor naturale şi a celor provocate de om, printr-o modalitate mai eficientă de punere în comun a
instrumentelor de protecţie civilă. (RO) 
 

 Parlamentul European intenționează să extindă rețeaua de birouri de reprezentare în afara granițelor
UE, în Indonezia, Etiopia și New York, dar și să păstreze biroul din Londra după Brexit. (EN) 
 

 Situaţia în privința libertății mass-media s-a deteriorat semnificativ în statele membre ale Consiliului
Europei, potrivit unui raport publicat de către organizaţiile partenere ale Platformei Consiliului Europei
pentru protecţia jurnalismului şi siguranţa jurnaliştilor. (RO) 
 

 Tinerii agricultori solicită un buget puternic ulterior anului 2020 pentru politica agricolă comună care
să asigure reînnoirea generațiilor din sectorul agricol european. (EN) (RO) 
 

 Ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, a obţinut unul din cele două mandate de vicepreşedinţi ai
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), alături de ministrul finanţelor din Lituania.
Noul preşedinte ales al Consiliului Guvernatorilor va fi ministrul finanţelor din Spania. (RO) 
 

 Comisia Europeană a adoptat o listă neagră mai strictă a statelor necooperante în lupta împotriva
spălării banilor și finanțării terorismului. (EN) 
 

 UE a decis să sancţioneze opt cetăţeni ruşi, aflaţi pe lista neagră pentru responsabilitatea lor în
incidentele din Marea Azov în noiembrie trecut. (RO) 
 

 Uniunea Europeană a ajuns la o înțelegere privind noile norme care reglementează conductele de
gaze de import, înțelegere care va duce spre o nouă legislație în domeniu în următoarele luni. (EN) 
 

 Candidatul socialiştilor europeni la funcţia de preşedinte al viitoarei Comisii Europene, Frans
Timmermans, a pledat la Budapesta pentru salarii corecte în Uniunea Europeană şi pentru remuneraţii
echitabile între bărbaţi şi femei. (RO) 
 

 Vicepreşedintele american Mike Pence a lansat, cu prilejul conferinţei de securitate de la München,
un apel către Uniunea Europeană să-l recunoască pe Juan Guaido drept preşedinte interimar al
Venezuelei, a insistat ca ţările europene să se retragă din acordul nuclear cu Iran şi le-a îndemnat să fie
precaute faţă de utilizarea de echipamente de telecomunicaţii furnizate de gigantul chinez Huawei. (RO) 
 

 Prim-miniștrii Greciei și Macedoniei sunt laureații din acest an ai distincției „Ewald von Kleist”,
acordată de Conferința de securitate de la München începând cu anul 2009 personalităților cu o
activitate impresionată în menținerea păcii și soluționarea conflictelor. (RO) 
 

 Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a convocat alegeri parlamentare anticipate pe 28 aprilie a.c.,
după ce nu a reușit să obțină sprijinul Parlamentului pentru bugetul pentru anul 2019. (EN) 
 

 Comisia Europeană alocă 251 de milioane de euro în plus la bugetul de 3 miliarde de euro destinat
Programului Erasmus+ pentru anul în curs. (RO) 
 

 UE face eforturi pentru eliminarea birocrației: cetățenii europeni nu vor fi mai nevoiți să prezinte
autorităților dintr-o altă țară a Uniunii ștampila de autenticitate și traducerea legalizată a documentelor
emise în statul membru de origine. (RO) 
 

 Uniunea Europeană și alte nouă țări au ratificat un acord internațional care va interzice navelor
comerciale să pescuiască în Arctica în următorii 16 ani. (EN) 
 

 SUA a exprimat un mesaj de susținere pentru Inițiativa celor trei mări din Europa Centrală și de Est în

https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/tranzitia-energetica-poate-avea-succes-numai-cu-implicarea-tuturor-afirma-partile-interesate-participante-la-dezbaterea
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/meps-stir-north-africas-frozen-conflict/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/02/13/parlamentul-european-a-aprobat-acordul-comercial-si-pe-cel-de-investitii-dintre-ue-si-singapore--257578
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/02/12/statele-mici-din-ue-nu-vor-sa-renunte-la-dreptul-lor-de-veto-cu-privire-la-reformele-fiscale--256685
https://www.agerpres.ro/mondorama/2019/02/12/parlamentul-european-consolideaza-capacitatea-ue-de-reactie-in-fata-dezastrelor--256789
https://www.politico.eu/article/european-parliament-expansion-plan-indonesia-ethiopia-new-york/?fbclid=IwAR2DgNqpMbuojBEJwUKDHw_nv7qS2lx3P2xTY3N2Oj0nQpjUQYvEmC2icc8
https://www.agerpres.ro/mondorama/2019/02/12/raport-al-platformei-pentru-siguranta-jurnalistilor-situatia-libertatii-presei-se-inrautateste--256905
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/only-a-strong-cap-budget-can-ensure-generational-renewal-young-farmers-say/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/02/17/ministrul-finantelor-publice-eugen-teodorovici-a-fost-ales-vicepresedinte-al-berd--259607
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/commission-adopts-stricter-blacklist-of-money-launderers/
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contextul diviziunilor transatlantice și al competiției strategice cu Rusia și cu China. (RO) 
 

 Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat că ţara sa nu are intenţia să părăsească Uniunea
Europeană (UE), ci să o schimbe. (RO) 
 

 Pe piaţa auto din România, în prima lună a acestui an, au fost înmatriculate 13.952 autoturisme, în
creştere cu 18,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut. România a înregistrat astfel al doilea
ritm de creştere din Europa. (RO) 
 

 Controversata reformă a drepturilor de autor în Uniunea Europeană, extrem de aşteptată de editorii
de presă şi de creatori, dar respinsă de giganţii internetului, a ajuns într-o etapă de consens. Comisia,
Consiliul și Parlamentul European au găsit, în cele din urmă, o înţelegere asupra unei versiuni comune
de reformă. (RO) 
 

 Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord privind înființarea unei noi Autorități
Europene a Muncii pentru protejarea drepturile lucrătorilor și lansarea de investigații transfrontaliere în
cazul unor abuzuri potențiale. (EN) 
 

 Parlamentul European a adoptat o rezoluţie care cere abandonarea regulii unanimităţii în favoarea
celei a majorităţii calificate pentru adoptarea anumitor decizii europene, cum ar fi, de pildă, cele privind
politica externă sau migraţia, cu scopul de a avansa mai rapid în aprofundarea proiectului european.
(RO) 
 

 Parlamentul European a aprobat propunerea de verıfıcare prealabilă a investițiilor străine la nivelul
UE, ușurând astfel calea pentru o monitorizare mai atentă a întreprinderilor din țări terțe care doresc să
investească în sectoare economice europene considerate critice. (EN) 
 

 Începând cu data 16 februarie a.c., în întreaga Uniune Europeană se vor aplica noile norme ale UE
vizând eliminarea birocrației pentru cetățenii care locuiesc sau lucrează în alt stat membru. (RO) 
 

 Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag-ul german îi cere lui Frans
Timmermans să activeze procedura art. 7 TUE împotriva României, ca urmare a declanșării anchetei
împotriva Laurei Codruța Kovesi. (RO) 
 

 
 

 Cu şase săptămâni înainte de data prevăzută pentru ieşirea din UE, deputaţii britanici au respins o
moţiune prin care premierul Theresa May a dorit să obţină o reconfirmare a sprijinului pentru a încerca o
revizuire a acordului privind „Brexit"-ul convenit cu UE, dar respins în ianuarie  2019 de către
parlamentul britanic. (RO) 
 

 Prim-ministrul Theresa May a respins ideea unei uniuni vamale cu UE, idee propusă de Partidul
laburist și susținută de negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier. (EN) (EN) 
 

 Un studiu realizat de institutul german IWH arată că o scăderea importurilor britanice de produse
provenite din UE în cazul unui aşa-numit „Brexit” fără acord ar ameninţa peste 600.000 de locuri de
muncă în întreaga lume. (RO) 
 

 Ministrul apărării, Gavin Williamson, a declarat la 11 februarie a.c. că Regatul Unit ar trebui să fie
gata să folosească forța militară pentru a-și susține interesele globale după Brexit. (EN) 
 

 De la referendumul în privința Brexit din iunie 2016, Regatul Unit a pierdut aproximativ 2% din PIB,
iar ieşirea din UE fără un acord ar putea determina o scădere rapidă a ratelor dobânzilor, a avertizat un 
membru al Comitetului de politică monetară a Băncii Angliei (BoE). (RO) 
 

 Departamentul britanic de Comerț a declarat că Regatul Unit și Elveția vor semna la 11 februarie a.c.
un acord de continuare a schimburilor comerciale în condiții preferențiale după Brexit. (EN) 
 

 Uniunea Europeană se teme că tăcerea Regatului Unit în privința propunerii de soluții concrete și
realiste pentru Brexit nu este de bun augur. (RO) 
 
RO2019EU 
 

 Preşedinţia română a Consiliului UE a primit mandat pentru a negocia cu Parlamentul European o
propunere ce permite transportatorilor cărora li s-au acordat licenţe în Regatul Unit să furnizeze servicii
de transport aerian de bază, între Regatul Unit şi celelalte 27 de state membre ale UE, în eventualitatea
unui Brexit fără acord. (RO) 
 

 Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi din cadrul Consiliului a aprobat un acord provizoriu, între
Preşedinţia română a Consiliului UE şi Parlamentul European cu privire la o propunere de regulament
care îmbunătăţeşte şi garantează respectarea normelor UE și împiedică pătrunderea pe piața internă a
produselor neconforme. (RO) 
 

 Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a evidenţiat, în cadrul Conferinţei de
securitate de la München, rolul pe care „Iniţiativa celor trei mări" îl poate juca în consolidarea Uniunii
Europene şi a parteneriatului transatlantic, îndeosebi în actualul context global, marcat de transformări
şi incertitudini. (RO) 
 

 Preşedinţia română a Consiliului UE a ajuns la un acord de principiu cu Parlamentul European în
ceea ce privește propunerea de regulament referitoare la relaţia dintre platformele online şi comercianţii
care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul acestora. (RO) 
 

 Sistemele antirachetă din Polonia şi România au scop defensiv, iar acest mesaj a fost transmis
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„foarte clar”, a declarat în plenul Parlamentului European, ministrul delegat pentru afaceri europene,
George Ciamba, la finalul dezbaterii „Viitorul Tratatului INF şi impactul asupra UE". (RO) 
 

 Preşedinţia română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind
reforma care va determina reducerea emisiilor de carbon în domeniul transportului. (RO)

 euroindicatori Estimările sintetice privind PIB-ul şi ocuparea
forţei de muncă pentru cel de-al patrulea trimestru al anului
2018.  PIB a crescut cu 0,2%, iar ocuparea forţei de muncă cu
0,3% în zona euro. În zona UE28, atât PIB-ul, cât şi ocuparea
forţei de muncă au crescut cu 0,2%. [EN] 
 

 euroindicatori Excedent de 17 miliarde € al comerţului
internaţional cu mărfuri din zona euro. Excedent de 0,7 miliarde
pentru EU28. [EN] 
 

 În 2017, din aproximativ 18 milioane de oameni de ştiinţă şi
ingineri, 59% au fost bărbaţi şi 41% femei. Această ştire
marchează ziua de 11 februarie drept Ziua internaţională a
femeilor şi fetelor din domeniul ştiinţei. [EN] 
 

 
 În 2017, statele din Uniunea Europeană cu cel mai mare

număr de căsătorii raportat la numărul populaţiei sunt Lituania
(7,5 căsătorii per 1000 de locuitori) şi România (7,3). La polul
opus, statele cu numărul cel mai mic de căsătorii au fost
Slovenia (3,1 căsătorii per 1000 de locuitori), Italia şi Luxemburg
(3,2) şi Portugalia (3,3). [EN] 
 

 
 În 2017 în UE, 1,8% dintre copiii cu vârste sub 16 ani au avut

necesităţi medicale care nu au fost satisfăcute. Acest procentaj
a fost cu puţin mai mare pentru copiii care trăiesc în gospodării
împreună cu un adult (2,2%), comparativ cu cei care trăiesc
împreună cu doi sau mai mulţi adulţi (1,8%). [EN] 
Cel mai mare procentaj privind numărul de copiii cu necesităţi
medicale nesatisfăcute a fost raportat în Belgia (8,7%),
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România (7,4%), urmate de Suedia (4,3%), Finlanda (3,3%) şi
Republica Cehă (2,7%). 
În contrast, cel mai mic procentaj a fost înregistrat în Austria
(aproximativ 0%), Germania (0,1%) şi Ungaria (0,2%), urmate
de Spania (0,3%), Croaţia (0,4%), Malta (0,5%), Slovacia (0,6%)
şi Portugalia (0,9%). 

 
 
În 2017, 2,3% dintre copiii cu vârste sub 16 ani nu au primit
îngrijire dentară. Cele mai mari procentaje privind numărul de
copii cu necesităţi nesatisfăcute de îngrijire dentară au fost
raportate în Letonia (7,3%), urmată de Portugalia (6%), Spania
şi România (ambele 5,7%). În şapte state membre, procentajul
a scăzut sub 1%, respectiv în Ungaria (0,3%), Croaţia (0,4%),
Germania (0,5%), Luxemburg (0,7%), Franţa, Austria şi Slovacia
(0,9%). 

11 februarie 2019 - Ziua europeană a numărului unic de urgență - #112

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/9451024/Unmet+needs+medical/2a46c4bc-c533-458f-a414-6cbac42ea73e?t=1549955804958
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/9451024/Unmet+needs+dental/16204448-3f5a-43a0-b91c-bacfd69105d4?t=1549955823893
https://www.youtube.com/watch?v=GclTz0vzu3E


Michael O'Flaherty (Directorul FRA)) prezintă valorile europene în contextul 
celei de-a zecea aniversări a Cartei drepturilor fundamentale.

Numerele anterioare pot fi accesate aici.
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