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Belgia 
Camera Reprezentanților a adoptat:

proiectul de lege pentru modificarea
Codului privind impozitul pe
venit;  [BE]
proiect de lege care aprobă Acordul
de cooperare din 25 iunie 2018
dintre statul federal, comunitatea
franceză și comunitatea flamandă
privind protecția culturală a
cărților; [BE]
proiectul de lege privind schimbul
electronic de mesaje prin
eBox; [BE]
proiect de lege privind modificarea
legii din 3 iulie 2005 privind
drepturile voluntarilor și alte
dispoziții legale privind
voluntariatul. [BE]

 
Croația
Deputații din Comisiile pentru afaceri
europene și justiție au avut o întâlnire cu
Vera Jorova, comisarul european pentru
justiție, protecția consumatorilor și
egalitatea de gen. [HR]

 
Bulgaria 
Președintele Adunării Naționale din
Bulgaria, Tsveta Karayancheva, a discutat
cu deputatul rus Andrei Klimov despre
posibilitățile de aprofundare a cooperării
parlamentare dintre Bulgaria și Federația
Rusă. [BG] 
Președintele Adunării Naționale, Tsveta
Karayancheva, a reconfirmat sprijinul
constant al Bulgariei pentru eforturile
Macedoniei de Nord de
integrare europeană și euro-
atlantică.  [BG] 
 

 
Cehia 
Subcomisia pentru TIC, telecomunicații și
economie digitală a organizat un seminar
pe tema „Dezvoltarea inteligenței
artificiale". [CZ] 
Membrii Camerei Deputaților s-au întâlnit
cu Margarethe Vestager, comisar
european pentru concurență. [CZ] 
Comisia pentru afaceri externe, apărare și
securitate și Asociația Tinerilor Democrați
au organizat vineri, 22 februarie 2019,
seminarul „Crimele comunismului". [CZ] 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=2857
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3478
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3442
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3428
http://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/clanovi-odbora-za-europske-poslove-i-odbora-za-pravosude-odrzali-sastanak-s
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4672
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4675
http://www.psp.cz/en/sqw/text/text2.sqw?idd=154298
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=512&z=12335
https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=20.2.2019&O=12&id=2641&from=M


Danemarca 
Președintele Parlamentului danez a
prezentat, Comisiei pentru regulament o
propunere pentru o nouă formă de
anchetă parlamentară care va consolida
capacitatea Folketingului de control a
guvernului. [DK] 
Comisia pentru educație a cerut
ministrului de resort un raport care să
cuprindă concluziile privind situația copiilor
de origine ne-occidentală. [DK] 
Comisia parlamentară pentru imigrație și
integrare a organizat o consultare publică
cu ministrul afacerilor externe și integrării
în ce privește dosarul aflat pe rol la Curtea
Europeană de Justiție în legătură cu
reîntregirea familiilor imigranților. [DK] 
Comisia pentru afaceri europene dezbate
legislația privind ocuparea forței de muncă
în contextul „Brexit”-ului. [DK] 
Au fost organizate consultări publice
referitoare la:

munca forțată și traficul de ființe
umane în
domeniul construcțiilor; [DK]
raportul „Alimente în vremuri
tulburi"; [DK]
Legea privind bugetul; [DK]
repartizarea responsabilităților între
Autoritatea de supraveghere
financiară din Estonia și Autoritatea
daneză de supraveghere financiară
în cazul spălării banilor la Danske
Bank; [DK]
reforma sănătății. [DK]

Estonia 
Parlamentul a adoptat a adoptat:

Legea care reglementează
condițiile de ședere în Estonia după
Brexit pentru cetățenii Regatului
Unit și membrii familiilor
acestora; [EE]
Legea apărării naționale; [EE]
Legea privind modificarea Codului
de procedură civilă și modificările
aduse altor acte asociate; [EE]

Parlamentul dezbate: [EE]

viitorul sistemului fiscal estonian;
amendamentele la Legea privind
emisiile industriale;
amendamentele la Legea privind
alcoolul și tutunul;
amendamentele la Legea privind
combustibilii și electricitatea; 

 

Finlanda 
În Comisia pentru afaceri sociale și
sănătate se discută raportul asupra
situației actuale în domeniul îngrijirii
persoanelor în vârstă. [FI] 
Comisia Constituțională a decis să publice
avizele experților privind serviciile de
informații civile și militare. [FI] 
 

 
Franța 
Consiliul constituțional a adoptat proiectul
legii privind programarea și reforma în
justiție (2018-2022). [FR] 
Consiliul constituțional  a încheiat
examinarea proiectului de lege pentru
consolidarea organizării instanțelor. [FR] 
Consiliul constituțional a aprobat Rezoluția
privind Agenda comercială europeană și
Acordul de parteneriat economic dintre
Uniunea Europeană și Japonia. [FR] 
Oficiul parlamentar pentru evaluarea
opțiunilor științifice și tehnologice a
organizat o audiere publică pe tema
inteligenței artificiale aplicată datelor
privind sănătatea. [FR] 
 

 
Polonia 
Pe agenda Seimului se află reformarea
procedurilor judiciare,  soluții pentru
întărirea securității energetice a Poloniei,
raționalizarea investițiilor strategice în
sectorul petrolier și ratificarea acordului cu
Danemarca privind conducta baltică. [PL] 
 

 
Germania 
Bundestagul a aprobat recomandarea
Comisiei de conciliere a Bundestagului și
Bundesratului cu privire la modificarea
Legii fundamentale în partea ei
financiară. [DE] 
A început dezbatarea proiectului  propus
de grupul parlamentar AfD pentru
modificarea legii electorale. [DE] 
Comisia pentru educație, cercetare și
evaluare a tehnologiei a organizat
audierea publică „Roboții în sistemul de
îngrijire“. [DE] 
Guvernul federal a subliniat în
Bundestag că Pactul global privind
migrația sigură, ordonată și regulată nu
este un tratat internațional, ci un cadru de
cooperare fără caracter obligatoriu din
punct de vedere juridic. [DE] 
În ședința publică a Subcomisiei pentru
copii s-a dezbătut proiectul de lege
referitor la bunăstarea femeilor gravide și
copiilor nenăscuți. [DE] 
Modificările preconizate ale guvernului
federal la Codul de procedură penală, ca
parte a implementării legislației europene
privind protecția datelor, au făcut obiectul
unei audieri publice în cadrul Comisiei

https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/02/parlamentariskeundersoegelser
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/UNU/kalender/41986/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/UUI/kalender/42469/samraad.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/udvda/EUU/1556494/version/2/index.htm
http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/beu/kalender/42474/samraad.htm
http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/beu/kalender/42474/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/beu/kalender/42546/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/eru/kalender/42311/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/suu/kalender/42514/samraad.htm
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/plenary-assembly/riigikogu-safeguards-future-british-living-estonia-brexit/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/last-regular-sitting-13th-riigikogu-three-acts-passed/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/last-regular-sitting-13th-riigikogu-three-acts-passed/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/last-regular-working-week-13th-riigikogu-began/
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StV-vanhushuollon-tilanne.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pev-tiedustelulait-asiantuntijalausunnot.aspx
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/reforme_justice_programmation_2018-2022
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renforcement_organisation_juridictions
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/agenda_commercial_europeen_partenariat_ue-japon
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7305003_5c6e58bbed203
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=8156752ECEA52FFFC12583A4006A9E35
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw08-de-grundgesetz-aenderung/594524
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw08-de-wahlrecht/593508
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a18_bildung/technikfolgenabschaetzung/veranstaltungen
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/075/1907528.pdf
https://www.bundestag.de/kiko


Lituania 
Secretarul general adjunct al Comisiei
Europene, Céline Gauer, a prezentat în
fața Comisiei pentru afaceri europene din
Parlamentul lituanian stadiul pregătirilor
pentru situația unui „Brexit” fără
acord. [LT]

pentru afaceri juridice și protecția
consumatorilor. [DE] 
Grupul Verzilor din Bundestag a solicitat
introducerea în legislația socială a
ombudsmanilor independenți pentru
copii. [DE]

 
Spania 
Congresul deputaților a aprobat începerea
examinării propunerii de reformă a
Statutului de autonomie al Insulelor
Baleare [ES] 
Congresul a respins începerea examinării
proiectului de reformă, propus de Grpul
Popular, de modificare a Codului Penal
pentru a „consolida statul de drept și
instituțiile statului". [ES] 
Comisia mixtă pentru afaceri europene l-a
audiat pe negociatorul șef al Uniunii
Europene pentru Brexit, Michel
Barnier, care a informat membrii comisiei
despre negocierile privind Brexitul și
continuarea programelor de cooperare
teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul
Unit). [ES] 
Senatul  a făcut o declarație instituțională
prin care afirmă sprijinul pentru includerea
orașului Zamora în Lista patrimoniului
mondial UNESCO. [ES]

 
Grecia 
Plenul Parlamentului a continuat
examinarea proiectului de lege al
Ministerului economiei și dezvoltării
„Transformări corporative și armonizarea
cadrului legislativ cu prevederile Directivei
2014/55/  UE a Parlamentului European și
a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind
eliberarea facturilor electronice în
contextul achizițiilor publice". [GR] 
 
 
 

Irlanda 
Comisiile parlamentare dezbat
problematica specifică referitoare la
urmările „Brexit”-ului în diferite
domenii. [IE]

 
Letonia 
Comisia pentru afaceri juridice dezbate
noua Lege privind protecția
secretelor comerciale. [LV] 
Comisia pentru muncă și afaceri sociale
dezbate asupra aplicării legislației
referitoare la drepturile de paternitate și în
cazul părinților adoptivi. [LV] 
Comisia  pentru politică economică, mediu
și dezvoltare regională dezbate
modificările aduse Legii ambalajelor. [LV] 
Comisia pentru afaceri europene dezbate
 planul național de energie și climă 2021-
2030. [LV] 
 
 

 
Țările de Jos 
Comisia pentru afaceri sociale și ocuparea
forței de muncă dezbate problemele
legate de integrarea apatrizilor pe piața
muncii. [NL] 
Comisia pentru afaceri interne a organizat
o masă rotundă cu privire la
dezinformare/interferențe digitale. [NL] 
În Comisia pentru educație, cultură și
știință se dezbate problematica legată de
accesibilitate și oportunități egale în
sistemul universitar. [NL] 
În Comisia pentru afaceri interne se
dezbate Regulamentul privind cărțile de
identitate biometrice. [NL]

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15890&p_k=1&p_t=264631
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/046/1904671.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/079/1907921.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32469&anyo=2019&mes=2&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2489&anyo=2019&paginaBefore=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2488&anyo=2019&paginaBefore=1
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2019_02_20_DECLARACION
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio
https://www.oireachtas.ie/en/committees/schedule/
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27682-juridiska-komisija-galigajam-lasijumam-atbalsta-jaunu-komercnoslepuma-aizsardzibas-likumu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27680-saeimas-komisija-paternitates-pabalstu-vares-sanemt-plasaks-adoptetaju-loks
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27681-vides-un-klimata-apakskomisijas-deputati-depozita-sistemas-ieviesana-ir-investicija-tiraka-vide
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=22.02.2019
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03287
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00203
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00313
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00385


20 februarie 2019| În privinţa noilor reguli de finanţare pentru noul program Erasmus+, Grupul
S&D propune triplarea finanţării de la  15 miliarde euro din perioada 2014-2020, la 45 miliarde
euro în perioada 2021-2027. De asemenea, grupul S&D solicită sprijin financiar mari mare, în
special pentru adulții care participă la programe de educație și formare profesională. (Citiţi
articolul în întregime aici)   
 
22 februarie 2019| Preşedintele Grupului S&D, Udo Bullmann a prezentat la Madrid, în cadrul
congresului Partidului Socialiştilor Europeni, raportul de politică al „Societății progresiste”
privind egalitatea sustenabilă, un document elaborat de un grup independent de experți și
practicieni, care inspiră o nouă viziune progresistă pentru viitorul Europei. [EN] 
 

 
22 februarie 2019| Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa condamnă
represiunea ilegală de către autorităților cubaneze a organizațiilor societății civile care militează
pentru votul NU în cadrul referendumului privind reforma constituțională din Cuba. Textul
final al Constituției, ce va fi votat la referendum la 24 februarie, include termenul „comunism”,
menține controversatul articol 5 care consacră Partidul Comunist ca „promotor al națiunii” și
asigură faptul că „concentrarea proprietăților fără caracter statal, fie fizice, fie juridice, este
reglementată de către stat”. 
Membrul Grupului ALDE, Pavel Telička (VOICE, Republica Cehă), vicepreședintele
Parlamentului European și responsabil pentru drepturile omului și democrație, a declarat:
„Procesului constituțional i-au lipsit incluziunea, toleranța și respectul pentru drepturile civile și
politice de bază încă de la început. Campania pentru NU a fost presată în mod sistematic de
către autoritățile cubaneze, fără să acorde o șansă egală unei voci alternative. Aceasta
constituie o încâlcare a drepturilor de exprimare și a libertăților fundamentale. În consecință,
Înaltul Reprezentant Mogherini nu ar trebui să recunoască dreptul de vot ca fiind legitim și
să condamne arestările arbitrare îndreptate împotriva opoziției. Uniunea Europeană trebuie să
respecte valorile fundamentale pe care le reprezintă.” (Citiți declarația în întregime aici) 
 

19 februarie 2019| Grupul Confederal Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Europeană
(GUE/NGL) a realizat un studiu care analizează cauzele istorice ale fraudei și evaziunii fiscale.  
Elaborat de către membrului Grupului GUE/NGL, Miguel Viegas (Partido Comunista Português,
Portugalia), studiul intitulat „Cum am ajuns aici - O perspectivă istorică privind frauda și
evaziunea fiscală” susține că liberalizarea financiară care a început în anii 1980 a permis
multinaționalelor să își dezvolte modelele de afaceri prin separarea finanțării de partea
producției.  
Acest studiu face parte dintr-o serie de rapoarte comandate de Grupul GUE/NGL privind
evaziunea și justiția fiscală, cuprinzând teme precum rolul celor patru mari firme de
contabilitate, baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB), tratatele fiscale ale
UE cu țările în curs de dezvoltare, acordul comercial EU-Mercosur, evaziunea fiscală a
Apple și dosarul „Panama Papers”. (Accesați publicațiile menționate mai sus aici)

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-vote-triple-funding-erasmus-and-make-programme-more-inclusive
https://www.progressivesociety.eu/sites/default/files/2018-12/S%26D_ProgressiveSociety-SustEqu_BROCHURE_RO_FINAL.pdf
https://www.progressivesociety.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/udo-bullmann-advocates-new-social-pact-human-economic-and-ecological-sustainability
https://alde.eu/en/news/
http://guengl-panamapapers.eu/documents/


Agenția europeană a drepturilor fundamentale (FRA) 
Migrația: preocupări  privind drepturile fundamentale - buletin trimestrial nr. 1 [EN] 

 
Printre aceste preocupări se numără aspecte privind situația la granițele UE. procedura de azil,
protecția copilului, returnarea, implicarea societății civile, a actorilor locali sau politici, discursul
de incitare  la ură ș.a.   

Investitorii internaționali au încredere în finanțele Italiei

Guvernul Italiei a reușit să efectueze cu
succes două mari emisiuni de
obligațiuni suverane la începutul anului
2019, sfidând așteptările și lansând o
serie suplimentară de emisiuni colective -
considerată de experți drept un veritabil
"raliu" în piețele instrumentelor financiare
cu venit fix, la nivel internațional.
 

Perspectivele economice și bugetare ale UE pentru 2019

Acest studiu al Centrului de cercetare
al Parlamentului European, al treilea dintr-
o serie anuală, prezintă o imagine de
ansamblu a situației economice și
bugetare a UE. Studiul rezumă principalii
indicatori economici din Uniune și din
Zona Euro, precum și tendințele acestora
pentru următorii doi ani. 

Creșterea economică înregistrată în UE a
fost moderată în 2018, situându-se la
cca. 2,1 %, și se așteaptă ca aceasta să
se mai deminueze ușor în lunile
următoare, având în vedere
și perspectivele slabe ale
economiei globale. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-migration-bulletin-1_en.pdf
https://www.businessinsider.com/italian-bonds-investors-cant-get-enough-of-the-struggling-countrys-debt-2019-2
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2019)633161
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633161/EPRS_STU(2019)633161_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2019)633161


Prioritățile UE pentru 2019 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor
omului au fost adoptate în cadrul reuniunii Consiliului de afaceri externe din 18 februarie
a.c.

Angajamentul UE în vederea promovării
și protejării drepturilor omului, democrației
și statului de drept a fost reiterat ca
fiind esențial în asigurarea păcii și a unei
securități durabile. De asemenea, UE va
continua să se opună cu fermitate tuturor
formelor de discriminare, inclusiv pe
motive de sex, rasă, origine etnică sau
socială, religie sau convingeri, opinii
politice sau de orice altă natură, handicap,
vârstă, orientare sexuală și identitate de
gen și va colabora, în mod susținut și
constructiv, cu  toate forurile ONU
însărcinate cu apărarea drepturilor omului.

 

Ca urmare a publicării Documentului de reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030”,
Comitetul European al Regiunilor (CoR) va elabora un aviz privind obiectivele de dezvoltare
durabilă (ODD): o bază pentru o strategie a UE pe termen lung pentru o Europă durabilă până în
2030. 
Pe 5 martie 2019, va avea loc o consultare a părților interesate privind Obiectivele de
dezvoltare durabilă: o bază pentru o Europă pe termen lung până în 2030. (Găsiți aici mai
multe detalii despre eveniment)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6339-2019-INIT/ro/pdf
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/ECON-sc-follow-up-UN-SDGs.aspx


 

20 februarie 2019| CESE dorește o mai bună protecție a fermierilor în cadrul acordurilor de liber
schimb și în lanțul de aprovizionare cu alimente. 
În cadrul întâlnirii pe care comisarul european responsabil pentru agricultură, Phil Hogan, a avut-
o la CESE, acesta a subliniat că europenii s-au declarat în favoarea menținerii politicii agricole la
nivel european, deoarece au recunoscut valoarea adăugată la viețile lor, prin garantarea
securității alimentare și asigurarea unor condiții de concurență echitabile în cadrul pieței unice.
De asemenea, a fost subliniată și importanța evoluției politicii agricole comune, în afară de
aprovizionarea cu alimente, PAC ar trebui să furnizeze și alte bunuri publice în schimbul poziției
ei speciale în cadrul bugetului UE. Din acest motiv, Comisia a elaborat o propunere pentru o
viitoare PAC, mai ambițioasă în ceea ce privește mediul și clima. 
Referitor la acordurile comerciale, dl Hogan a prezentat un raport privind progresele înregistrate
în cadrul negocierilor cu Australia, Noua Zeelandă, Singapore și Emiratele Arabe Unite, care
oferă avantaje comerciale suplimentare pentru întreprinderile agroalimentare europene
exportatoare. Pentru fiecare miliard de euro din exporturile de produse agroalimentare sunt
sprijinite peste 20000 de locuri de muncă în zonele rurale și în întreprinderile agricole. În acest
sens, acordul UE-Japonia este un pas important înainte, având în vedere că aproximativ 85%
din liniile tarifare vor intra în Japonia scutite de taxe, în viitor. (Citiți mai multe informații aici)  
 
21 februarie 2019| Principalele concluzii ale CESE privind Analiza anuală a creșterii 2019. În
recentul aviz adoptat privind AAC, Comitetul critică evaluarea favorabilă realizată de Comisie a
progreselor economic și sociale înregistrate în 2014 și a politicilor de reformă anterioare. Prin
urmare, nu este în măsură să aprobe toate recomandările politice ale Comisiei. [EN]
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 Fermierii români nu acceptă plafonarea plaților directe în viitoarea politică agricolă comună, iar
numărul țărilor care împărtășesc aceeași opinie a ajuns la 23, a anunțat președintele Ligii Asociațiilor
Producătorilor Agricoli din România. (RO)
 

 Marine Le Pen a afirmat că ea este porta-vocea  „adevăratelor veste galbene" la alegerile europene,
luând apărarea „lucrătorilor săraci, admirabilelor mame singure și pensionarilor nevoiași". (EN) 
 

 Comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat că Uniunea Europeană va înceta
negocierile cu SUA dacă acestea vor impune tarife la importurile de automobile europene. (RO) 
 

 Problema stabilirii cotelor de migrație în Franța a revenit în prim plan prin „marea dezbatere" inițiată
de Emmanuel Macron. (EN) 
 

  Mai mult de jumătate din site-urile investigate de Comisia Europeană în privința respectării normelor
din domeniul comerțului online prezintă nereguli în afișarea prețurilor și reducerilor, generând
astfel costuri nedorite pentru cumpărători. (RO) 
 

 Declarația recentă a Comisiei Europene, prin care a comparat  țigările electronice cu „otravă", a
determinat o reacție puternică a părților interesate, care au acuzat executivul UE că nu a luat în
considerare dovezile științifice.(EN) 
 

 Polonia și Lituania au semnat o declarație privind securitatea comună care include coordonarea
politicilor de apărare în cadrul NATO și al UE, dar și colaborarea dintre armatele celor două state. (RO) 
 

 Platforma Civică de centru-dreapta a Poloniei și-a unit forțele cu alte partide din opoziție într-o
„coaliție europeană" pentru a contracara partidul de guvernământ ultra-conservator Lege și Justiție
(PiS). (EN) 
 

 Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, atrage atenția că ieșirea din Uniunea
Europeană sau din zona euro ar putea duce la o mai mare independență politică, dar nu neapărat la o
mai mare suveranitate. (RO) 
 

 Un sondaj care a urmărit performanțele comisarilor în actualul mandat al Comisiei Europene o
situează pe Margrethe Vestager, comisar european pentru concurență, în fruntea clasamentului, dar și
ca posibil succesor al lui Jean-Claude Juncker la șefia Comisiei. (EN) 
 

 Uniunea Europeană a denunțat „atmosfera de teamă" creată de Turcia împotriva opoziției. (RO) 
 

 În Bulgaria, alegerile europene din luna mai 2019 sunt văzute ca un test pentru primul-ministru Boiko
Borissov, într-un moment în care partidul său conservator GERB se află la egalitate în sondaje cu
partidul socialist. (EN) 
 

 UE introduce norme noi care oferă întreprinderilor care efectuează tranzacții comerciale prin
intermediul platformelor online un mediu mai transparent, mai echitabil și mai previzibil, precum și un
sistem eficient de solicitare de măsuri reparatorii. (RO) 
 

 Cărțile de identitate ale cetățenilor europeni ar putea avea același format în toate statele membre ale
UE, noile norme urmând să intensifice lupta împotriva furtului de identitate. (RO) 
 

 Comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, consideră că prăbușirea OMC ar antrena
consecințe catastrofale în economie și că această organizație trebuie reformată de urgență pentru a ieși
din incapacitatea actuală de luare a deciziilor. (RO) 
 

 Alegerile parlamentare din Republica Moldova desfășurate duminică, 24 februarie 2019, reflectă
împărțirea îndelungată a republicii ex-sovietice între pro-ruși și pro-europeni. (EN) 
 

 Mii de manifestanți albanezi îi cer demisia premierului țării, acuzându-l de „complicitate cu crima
organizată” şi de faptul că a „aruncat țara în corupție și mizerie”. (RO) 
 

 Gonzalo Vargas Llosa, reprezentantul regional al Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor
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Unite a solicitat Președinției României a Consiliului UE să mobilizeze statele membre pentru a fi mai
active în gestionarea fluxurilor de refugiați. (EN) 
 

 La nivelul Guvernului român va fi înființat un comitet interdepartamental, condus de premier, care va
lua decizii în privința implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.
(RO) 
 

 Șeful agenției pentru securitatea frontierelor UE (Frontex), a afirmat că numărul migranţilor ilegali
care intră în UE a scăzut, dar sosirile de migranţi sunt încă numeroase și este nevoie de întărirea
controalelor la granițe. (RO)  
 

 Ministrul de externe ucrainean a cerut UE ajutor financiar suplimentar pentru infrastructură și afaceri
în regiunile sale din est și sud, despre care susține că Rusia încearcă să le „sufoce". (RO) 
 

 Comisarul european pentru piața digitală, Andrus Ansip consideră că Uniunea Europeană trebuie să
evalueze riscul folosirii echipamentelor de telecomunicații ale Huawei în ciuda lipsei de dovezi care să
ateste acțiuni de spionaj din partea companiei chineze. (RO) 
 

 Europarlamentari din cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European au făcut apel
la suspendarea oficială a negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană, invocând preocupări
privind corupția și alte chestiuni. (RO) 
 

 Comisia Europeană, prin purtătorul său de cuvânt, reacționează după adoptarea de către guvernul
român a ordonanței privind modificarea legilor justiției, considerând că evoluțiile cu privire la statul de
drept din România sunt îngrijorătoare și că recenta ordonanță încalcă recomandările MCV. (RO) 
 

 Consilierul politic al Ambasadei SUA la București a declarat că România este ținta războiului hibrid
purtat de Rusia în Europa, cu scopul creării de diviziuni între aliați. (RO) 
 

 Începând cu 2025, producătorii de camioane care nu respectă noile norme de mediu ale UE vor fi
obligați să plătească o amendă pentru emisiile suplimentare de CO2 generate de vehicule. (RO)(EN) 
 

  Îmbunătățirea serviciilor de urgență transfrontaliere se află în centrul discuțiilor cu privire la investițiile
UE în domeniul sănătății din cadrul programelor politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. (RO) 
 

 Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a cerut la Salonul internaţional de agricultură reinventarea
politicii agricole comune (PAC) pentru a apăra suveranitatea alimentară. (RO)
 

 
 Premierul britanic, Theresa May, este convinsă că 29 martie a.c. rămâne o dată realistă pentru

ieșirea Regatului Unit din UE, deși oficialii europeni cer amânarea Brexit-ului, pentru a evita o ieșire
dezordonată. (RO) 
 

 Oficialii europeni susțin ideea unei prelungiri, cu până la 21 de luni, după 29 martie a.c, considerând
că o amânare scurtă, de trei luni, nu ar fi de ajuns pentru a se putea depăși impasul prezent. (EN) 
 

 Partidul Laburist a anunțat că va depune un amendament care, dacă va fi aprobat, cere ca
premierul britanic să adere la cele cinci puncte pe care acest partid le susține, iar în cazul în care va fi
respins, va susține organizarea unui al doilea referendum. (EN) 
 

 Premierul britanic propune ca votul parlamentului în privința „Brexit”, prevăzut a avea loc la sfârșitul
lunii februarie, să fie amânat până pe 12 martie a.c., cu mai puțin de trei săptămâni înainte de ieșirea
prevăzută a Regatului Unit din UE. (EN) 
 

 Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că liderii UE nu vor oferi concesii privind
acordul negociat în privința „Brexit” fără un sprijin majoritar din partea parlamentului britanic în acest
sens.  (EN) 
 

  Președintele mișcării întreprinderilor din Franța (MEDEF) consideră că majoritatea întreprinderilor
care efectuează exporturi în Regatul Unit (aproximativ 30.000) nu sunt pregătite pentru un „Brexit” fără
acord, că agricultura este în așteptare, iar transportatorii sunt în panică. (EN) 
 

 Premierul britanic, Theresa May, a afirmat că ieșirea Regatului Unit din UE nu trebuie să eșueze și că
guvernul trebuie să se concentreze pe realizarea „Brexit”-ului. (RO) 
 

 Vicepremierul Irlandei și-a exprimat nemulțumirea cu privire la eșecul continuu al Regatului Unit de a
ratifica o înțelegere privind retragerea ordonată din Uniunea Europeană. (EN) 
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  Theresa May intenționează să vorbească cu fiecare lider al statelor din Uniunea Europeană și cu
președintele Comisiei Europene despre eventuale modificări ale acordului de retragere al Regatului Unit
din UE. (EN) 
 

 Irlanda a prezentat un pachet legislativ ce urmează să fie adoptat, care pregătește țara pentru
efectele unui „Brexit” fără acord. (RO)(EN) 
 

 Mai mulți miniștri britanici îi cer premierului Theresa May să renunțe la opțiunea ieșirii Regatului Unit
din UE fără acord. (RO) 
 

 UE nu va renegocia acordul pentru „Brexit”, dar ar putea fi de acord cu un acord politic privind
„backstop-ul” irlandez (plasa de siguranță). (RO) 
 

 Michel Barnier, negociatorul pentru „Brexit” din partea UE susține că nu este nevoie de mult mai mult
timp în privința „Brexit”, ci de hotărâre și de preluarea de către fiecare a responsabilităților, precizând că
nu este exclusă o amânare a datei retragerii Regatului Unit din UE. (RO)
 

 Reprezentanții statelor membre, reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al
Consiliului, au aprobat un acord cu Parlamentul European referitor la un proiect de regulament menit să
asigure continuarea valabilității anumitor certificate de siguranță a aviației după „Brexit”. (RO) 
 

 Modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului ca prioritate a Președinției României la Consiliul
UE și relațiile comerciale UE-SUA au fost subiecte centrale pe agenda reuniunii informale de la
București a miniștrilor comerțului din UE. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE va începe negocierile cu Parlamentul European privind
programul InvestEU, cel mai amplu cadru financiar de investiții de până acum, pentru stimularea
creșterii economice și a creării de locuri de muncă. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliul UE va negocia cu Parlamentul European consolidarea FRONTEX,
care va oferi noi instrumente de gestionare a provocărilor din spațiul Schengen. (RO) 
 

 Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) a declarat că pe parcursul deținerii de
către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, instituția sa gestionează un proiect vizând
implementarea conceptului de etică în funcția publică de interes la nivel european. (RO) 
 

 Ministrul român al energiei consideră că pentru a atinge țintele stabilite de UE privind decarbonatarea
și pentru a răspunde unor provocări precum asigurarea securității energetice sau suportabilitatea
costurilor pentru populație este nevoie de toate formele de tehnologii curate. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE a început negocierile cu Parlamentul European cu privire la
reglementările viitoare asupra fondurilor europene. (RO) 
 

 Consiliului UE a ajuns la un acord cu privire la propunerea de modificare a Codului de vize, care va
asigura proceduri mai rapide și mai clare pentru persoanele care călătoresc în scopuri legitime. (RO) 
 

 Unul dintre obiectivele importante ale Președinției române la Consiliul UE este de a continua
discuțiile privind Cadrul Financiar Multianual post-2020 într-un ritm dinamic, pentru a pune la dispoziția
Consiliului European din iunie a.c. un document simplificat și echilibrat de negociere, în perspectiva
facilitării unui acord în această toamnă. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European cu
privire la actualizarea Regulamentului privind poluanții organici persistenți, lista de substanțe
periculoase convenită la nivelul ONU. (RO) 
 

 Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un compromis ce vizează reducerea cu 30% a
emisiilor de CO2 pentru camioanele și autobuzele noi, până în 2030. (RO)
 

 Microsoft avertizează asupra posibilelor interferențe în alegerile europarlamentare din mai a.c., după
ce hackeri din Rusia au compromis peste o sută de conturi ale unor angajați în posturi sensibile din mai
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multe state ale UE, printre care și România. (RO) 
 

 Twitter a lansat un set de instrumente care vor ajuta alegătorii europeni să identifice reclamele
electorale înaintea alegerilor luna mai a.c., pe fondul unor temeri privind mai multe acțiuni de
dezinformare ale Rusiei. (RO) 
 

 Frans Timmermans, la Congresul Partidului Socialist European (PES) de la Madrid: „Dacă voi fi ales
președinte al Comisiei Europene, voi rescrie radical contractul social al Europei”. (RO) 
 

 Comisia Europeană respinge campania mediatică a Ungariei împotriva lui J.C. Juncker și G. Soros:
„Este șocant că o astfel de teorie a conspirației absurdă a ajuns în mainstream atât de mult.”(RO) 
 

  Atât conservatorii cât și socialiștii francezi sunt puternic afectați de apariția lui Emmanuel Macron și a
partidului său centrist pe scena politică și se tem că influența lor în Parlamentul European după alegerile
din mai a.c. va scădea considerabil. (EN)

 euroindicatori În decembrie 2018, comparativ cu noiembrie 2018, producția ajustată
sezonier în sectorul construcțiilor a scăzut cu 0,4% în zona euro și cu 0,9% în EU28. [EN]

 Două treimi din suprafețele cultivate cu
plantații de fructe din UE sunt concentrate
în Spania, Italia și Polonia. Comparativ cu
2012, suprafața acoperită de pomi
fructiferi în UE a crescut cu 0,4%. Între
2012 și 2017, printre țările cu cele mai
mari suprafețe acoperite de pomi fructiferi
s-au numărat Polonia (în creștere cu
16300 ha sau 11%), Grecia (5300 ha sau
6%), România (3400 ha sau 6%) și
Portugalia (2500 ha sau 7%). [EN] 

 

 euroindicatori | Date pentru ianuarie 2019| Inflația anuală a scăzut la 1,9% în zona euro și
la 1,4% în UE. Cele mai mici cote anuale au fost înregistrate în Grecia (0,5%), Croația și
Portugalia (ambele 0,6%), iar cele mai mari cote au fost însemnate în România (3,2%), Letonia
(2,9%), Estonia și Ungaria (2,8%). [EN] 

  În 2017, mai mult de jumătate din populația
Uniunii Europene, a raportat că suma pe care
gospodăria lor trebuie să o plătească pentru
îngrijire medicală nu reprezintă o povară
financiară. Pe de altă parte, 34% au menționat
costurile pentru îngrijire medicală ca fiind
oarecum o povară financiară, în timp ce 11% au
perceput aceste costuri ca fiind o povară

https://www.caleaeuropeana.ro/microsoft-avertizeaza-asupra-posibilelor-interferente-in-alegerile-europarlamentare-din-mai-dupa-ce-hackeri-din-rusia-au-compromis-peste-o-suta-de-conturi-ale-unor-angajati-in-posturi-sensibile-din-m/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/19/twitter-lanseaza-mijloace-de-identificare-a-reclamelor-electorale-inaintea-alegerilor-europene--260929
https://www.caleaeuropeana.ro/frans-timmermans-la-congresul-pes-de-la-madrid-daca-voi-fi-ales-presedinte-al-comisiei-europene-voi-rescrie-radical-contractul-social-al-europei/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-respinge-campania-mediatica-a-ungariei-impotriva-lui-juncker-si-soros-este-socant-ca-o-astfel-de-teorie-a-conspiratiei-absurda-a-ajuns-in-mainstream-atat-de-mult/
https://www.politico.eu/article/france-fears-loss-of-influence-in-next-eu-parliament-les-republicains-socialists-national-rally/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9577024/4-19022019-AP-EN/2a629f2c-1733-478a-83c9-2c76d2179d0c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603938/5-21022019-AP-EN/826b6eac-e1ce-43d2-816e-062b0be9859f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603472/2-22022019-AP-EN/86f91a82-0ef2-4525-8082-ab3f24168c98


 

 
 

financiară grea asupra bugetului gospodăriei.
[EN] 

 Apăsați aici pentru a vizualiza infograficul interactiv privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă
9 „Industrie, inovație și infrastructură”. 
 
  Comerțul UE cu Liga Statelor Arabe. În privința comerțului cu bunuri, în 2017, LSA a fost
destinația a 10,3% din exporturile UE și originea a 6,5% din totalul importurilor UE din întreaga
lume. Între 2007 și 2017, exporturile din UE către LSA au depășit importurile din LSA, iar
surplusul rezultat din comerțul cu bunuri în UE a fost de 72 miliarde euro. [EN] 
 

 Cota de energie provenită din surse regenerabile și folosită pentru transport în UE a fost de
7,6% în 2017, comparativ cu 3,1% în 2007. [EN]

Numerele anterioare pot fi accesate aici.
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