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Austria 
Plenul Bundesrat-ului a adoptat legea
pentru Brexit. [DE] 
 
Plenul Nationalrat-ului a adoptat legislația
referitoare la alocațiile pentru copii
și alocațiile parentale. [DE] 
 

Belgia 
Camera Reprezentanților a adoptat:

Proiectul de lege privind
organizarea serviciilor penitenciare
și statutul personalului
din penitenciare; [FR]
Proiectul de lege de modificare a
Codului judiciar pentru
îmbunătățirea funcționării sistemului
judiciar și a Consiliului Superior al
Justiției. [FR]

 

 
Finlanda 
Comisia pentru viitor a publicat „Fotonica
pentru bunăstarea Finlandei: raport privind
impactul și perspectivele de creștere ale
sectorului". [FI] 
 
Grupul de lucru  coordonat de
președintele Parlamentului, Paula Risiko,
a propus  înființarea registrului de
transparență (registru de lobby). [FI] 
 
În cadrul Comisiei pentru afaceri sociale și
sănătate, a fost prezentat un raport privind
pensiile speciale ale deputaților. [FI] 
 
Vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki
Katainen, a participat la ședința Marii
Comisii în care au fost dezbătute viitorul
Europei, președinția finlandeză a UE,
piața internă și politica comercială. [FI]

Croația 
Parlamentul croat a ratificat Protocolul de
aderare a Macedoniei de Nord la
NATO. [HR] 
 

 
Danemarca 
Parlamentarii danezi continuă dezbaterea
legislației referitoare la drepturile
cetățenilor danezi ce se vor afla în
Regatul Unit după „Brexit”. [DA] 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/BNR/BNR_00150/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/BNR/BNR_00155/index.shtml
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3351
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3523
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/fotoniikka-raportti-tulevaisuusvaliokunta.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Risikko-eduskunta-haluaa-lobbarit-rekisteriin.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/stv-mietinto-.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suurivaliokunta_01032019.aspx
http://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/sabor-hrvatsko-da-ulasku-sjeverne-makedonije-u-nato-savez
https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/02/brexitaftale-borgerrettigheder


 
Slovacia 
Comisia pentru afaceri externe dezbate
problematica legată de „Brexit”, viitorul
Uniunii Europene, a zecea aniversare a
Parteneriatului estic. [SK]

 
Comisiile pentru probleme sociale, pentru
copii și pentru afaceri interne audiază
miniștrii de resort în legătură cu drepturile
persoanelor cu handicap. [DA]

 
Irlanda 
Comisia comună pentru finanțe, cheltuieli
publice și reformă a dezbătut un raport
privind regimul sancțiunilor aplicabile
întreprinderilor. [EN] 
 
În comisii se dezbate, în continuare,
legislația referitoare la „Brexit”. [EN] 
 

Țările de Jos 
În plenul Parlamentului se
dezbate Raportul privind retragerea
Regatului Unit din Uniunea Europeană.
(RAPORTUL ESTE DISPONIBIL ȘI ÎN
LIMBA ENGLEZĂ) [NL]

 
Letonia 
În ședința comună a Comisiei pentru 
afaceri europene și Comisiei pentru 
afaceri externe, deputații s-au întâlnit cu 
Helen McEntee, ministrul irlandez al 
afacerilor europene; au fost discutate 
probleme legate de „Brexit”, în special 
problemele cetățenilor letoni din diaspora. 
[LV] 
 
Plenul Parlamentului a adoptat legea
privind protecția secretelor comerciale și
de amendare a Legii privind procedura
civilă. [LV]

 
Polonia 
Senatul a adoptat o serie de rezoluții
privind accizele, protecția mediului, legea
telecomunicațiilor, sprijinirea dezvoltării
locale, acordul dintre Republica Polonă și
Regatul Danemarcei privind demarcarea
zonelor maritime în Marea Baltică,
serviciile de sănătate finanțate din fonduri
publice, investițiile strategice în sectorul
petrolier. [PL] 
 
În Sejm își desfășoară activitatea comisia
de anchetă a problemelor legate de
asigurarea veniturilor Trezoreriei Statului
în perioada decembrie 2007 - noiembrie
2015. [PL] 
 

 
Spania 
Plenul Congresului a aprobat Decretul
regal referitor la statutul insulelor
Baleare. [ES] 
 
Plenul Congresului a aprobat  raportul
Comisiei de anchetă privind criza
financiară în Spania și programul de
asistență financiară. [ES] 
 
Comisia mixtă pentru securitatea
națională a aprobat raportul referitor la
securitatea cibernetică. [ES] 
 
Comisia pentru probleme ibero-americane
din Senat a adoptat concluziile raportului
referitor la migrația în spațiul ibero-
american. [ES]

 
Suedia 
Comisia pentru probleme sociale a
organizat o audiere publică privind bolile
mintale în combinație cu problemele de
dependență, așa-numita
comorbiditate. [SV] 
 
Riksdagul a aprobat

revizuirea legislației referitoare la
apărarea națională la nivel
regional; [SV]
revizuirea legislației cu privire la
interceptările secrete operate de
către autorități; [SV]
noile reguli pentru securitate în
Riksdag; [SV]
revizuirea legislației referitoare la
serviciile publice de ocupare a forței
de muncă; [SV]
modificarea acordurilor fiscale
dintre Suedia și Rusia. [SV]

 
Germania 
Facțiunea „Die Grune” din Bundestag se
angajează să protejeze aproximativ 150
de milioane de lucrători migranți din
întreaga lume. [DE] 
 
Conform declarațiilor reprezentanților
guvernului federal, acesta nu are un
proiect propriu pentru cotele de gen în
Bundestag. [DE] 
 
Facțiunea „Die Linke” a solicitat guvernului
federal precizări în legătură cu
reprezentativitatea estului Germaniei în
structurile federale. [DE] 
 
Guvernul federal a depus un proiect
legislativ cu privire la cărțile de identitate
electronice. [DE]

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/ParliamentaryDay.aspx?Date=2019-2-26%200:0:0
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/sou/kalender/42714/samraad.htm
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190226-finance-committee-to-discuss-law-reform-commission-report-with-justice-laffoy/
https://www.oireachtas.ie/en/committees/schedule/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z03834&did=2019D08128
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27703-deputati-ar-irijas-valsts-ministri-eiropas-lietas-parruna-diasporas-interesu-aizstavibu-pec-brexit
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27707-saeima-atbalsta-jaunu-komercnoslepuma-aizsardzibas-likumu
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2019-02-28
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32649&anyo=2019&mes=2&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32611&anyo=2019&mes=2&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32689&anyo=2019&mes=2&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2019_03_01_ASUNTOSIBEROAMERICA
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-ohalsa-i-kombination_H6C220190228ou1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-nationellt-forsvar-pa_H601F%C3%B6U10
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/redovisning-av-anvandningen-av-hemliga_H601JuU9
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-lag-om-sakerhetsskydd-i-riksdagen-och-dess_H601KU16
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-om-uppfoljning-av_H601AU5
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andring-i-skatteavtalet-mellan-sverige-och_H601SkU6
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/079/1907919.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/070/1907059.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908013.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908038.pdf


 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

28 februarie 2019| În urma recentei escaladări a tensiunilor dintre India şi Pakistan,
vicepreşedintele Grupului Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, dl Victor
Boştinaru a declarat: „Uniunea Europeană și comunitatea internațională nu pot păstra tăcerea în
fața escaladării militare dintre două puteri nucleare, cum ar fi India și Pakistan. Suntem
încrezători în faptul că Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, dna Federica
Mogherini, își va folosi influența diplomatică pentru a diminua tensiunile dintre Islamabad și New
Delhi și pentru a deschide calea dialogului și a înțelegerii. Grupul S&D invită ambele părți să se
abțină de la orice acțiune care ar putea duce întreaga regiune pe muchia unui nou război
sângeros. Condamnăm ferm atacul terorist din 14 februarie, care a cauzat moartea a peste 40
de soldați indieni. Îndemnăm atât autoritățile indiene, cât și cele pakistaneze să înceteze
atacurile militare de-a lungul liniei de control (LoC), care au marcat deja cea mai gravă
escaladare dintre vecini din ultimele decenii”. [EN]  
 

 
28 februarie 2019| Liderii partidelor „Debout la France” (Franța) și „Forum voor Democratie”
(Țările de Jos) au anunțat astăzi intenția de a se alătura Grupului ECR după alegerile
parlamentare din mai 2019. Nicolas Dupont-Aignan, care conduce partidul francez „Debout la
France” și Thierry Baudet, liderul partidului olandez „Forum voor Democratie”, alături de
copreședintele grupului ECR, profesorul Ryszard Legutko, au prezentat opiniile lor comune
despre Europa, în contextul alegerilor europene. (Mai multe detalii aici) [EN] 
 

 
25 februarie 2019| Grupul ALDE consideră că ultimul raport al Comitetul european pentru
protecția datelor este o dovadă a unor deficiențe în diferite țări, precum Spania, România, Grecia
și Italia în care autoritățile de protecție a datelor (ADP) nu obțin resursele necesare pentru a-și
îndeplini în mod eficace noile sarcini, a-și exercita competențele sau a fi independente în
întregime. Acest lucru poate crea o verigă slabă în asistența reciprocă și cooperarea între ADP
din întreaga Europă. 
În contextul audierii cu privire la implementarea RGPD, organizată de către Parlamentul
European, la inițiativa grupului ALDE, dna Sophie in 't Veld, membru al PE şi purtător de cuvânt
al grupului ALDE privind Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), a declarat: „Pe
hârtie, RGPD este cea mai bună legislație din lume în materia protecției datelor din lume, dar
statele  membre par să neglijeze încă punerea în aplicare. În special, se pare că guvernele
spaniol și român nu au învățat din Cambridge Analytica, deoarece noile legi privind protecția
datelor  le permit partidelor politice să prelucreze datele utilizatorilor fără consimțământul
acestora, ceea ce este foarte periculos pentru democrație, în special în perspectiva viitoarelor

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-eu-and-international-community-should-do-their-utmost-reduce-tensions-and-open
https://ecrgroup.eu/article/debout_la_france_and_forum_for_democracy_commit_to_joining_the_ecr_group


alegeri”. (Citiți mai multe aici) [EN] 
 

 
 
27 februarie 2019| Votul final în Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea
fiscală și evitarea obligațiilor fiscale a primit sprijinul membrilor PE, incluzând în raportul final
rolul sectorului de audit şi impactul spălării banilor asupra drepturilor femeilor. De asemenea, au
fost incluse recomandările privind protecţia avertizorilor de integritate şi a jurnaliştilor. În timp ce
problemele structurale ale UE care contribuie la facilitarea evaziunii fiscale au fost trecute cu
vederea, raportul abordează controversele privind multinaţionalele care îşi mută sediul în
paradisuri fiscale - aşa-numita transformare transfrontalieră. 
114 din cele 168 de amendamente depuse de către Grupul Stângii Unite Europene/Stângii Verzi
Nordice au fost incluse în raportul final al comisiei. (Citiţi mai multe aici) [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-497/17 
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs - agricultură [EN]  

   Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-202/18, C-238/18 
Rimšēvičs/Letonia - drept instituțional [EN] 

   Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-563/17 
Associação Peço a Palavra și alții - liberattea de stabilire [EN]

Agenția Uniunii Europene pentru drepturile fundamentale 
Cine nu va vota în alegerile pentru Parlamentul European din 2019? Evoluția dreptului la vot al

persoanelor care nu au capacitate juridică în statele membre ale UE [EN] 
 

Agenția europeană a mediului 
Harta ecosistemelor europene [EN] 

 
Institutul european pentru egalitatea de gen 

Maximizarea oportunităților, minimizarea riscurilor: satisfacerea provocării digitale pentru fete și
băieți [EN]

https://alde.eu/en/news/1245-implementation-of-gdpr-in-risk-due-to-insufficient-national-funding/
https://www.guengl.eu/positive-vote-as-fight-for-tax-justice-heads-to-plenary/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1700673/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1700713/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1703450/ro/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-right-vote-ep-elections-legal-capacity_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/mapping-europe-s-ecosystems
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/final_annex_3_joint_jha_agencies_paper_on_opportunities_and_risks_of_digitalisation.pdf


Semestrul european 2019: rapoartele de țară ale statelor membre UE

Raportul de țară pentru România
pe anul 2019 
 
Ca elemente de noutate al pachetului
rapoartelor de țară publicat săptămâna
trecută de Comisia Europeană,
se lansează o discuție privind provocările
și prioritățile în materie de investiții în
statele membre și se prezintă primele
idei cu privire la modul în care fondurile
UE, în special fondurile Politicii de
coeziune a UE, pot fi de ajutor în viitoarea
perioadă de programare 2021-2027.  
 
Aceste elemente de noutate vor
contribui la asigurarea unei coerențe
sporite între coordonarea politicilor
economice („Semestrul european") și
utilizarea fondurilor UE, care reprezintă o
parte semnificativă a investițiilor publice în
mai multe state membre.  
 
Noua orientare se reflectă în rapoartele de
țară, la fiecare dintre acestea fiind atașată
o nouă anexă privind posibila utilizare a
viitoarelor fonduri ale politicii de coeziune
a UE. 
 

La 20 februarie Comitetul Economic și Social European a adoptat avizul „Pentru o directivă-
cadru europeană privind venitul minim” în care a solicitat Comisiei Europene să introducă un
cadru UE obligatoriu, care să stabilească un venit minim adecvat în Europa, adaptat nivelului de
trai din fiecare stat membru. (Citiți mai multe informații aici)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/67825


 Ministerul Muncii şi Justiției Sociale din România va organiza, în următoarea perioadă, burse ale
locurilor de muncă dedicate muncitorilor români din ţări ale UE pentru a-i convinge să revină în ţară, mai
ales pentru a lucra în sectorul construcțiilor. (RO) 
 

 Numărul țărilor în care situația statului de drept s-a deteriorat este în creștere pentru al doilea an
consecutiv, arată un raport realizat de World Justice Project (WJP) 2019. România a coborât două
poziții în acest clasament, situându-se pe locul 31 din 126 de state analizate. (RO) 
 

 O conferință care va fi organizată la Atena de către Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din
Parlamentului European, la 4 martie 2019, a condus la o ruptură între partidele politice de stânga din
Grecia. (EN) 
 

 Ministerul român al Afacerilor Externe consideră că alegerile din Republica Moldova s-au derulat în
general cu respectarea prevederilor legale şi standardelor democratice şi menționează necesitatea
menținerii „perspectivei europene” în această țară. (RO) 
 

 Federica Mogherini face apel la India şi Pakistan să dea dovadă de „cea mai mare reţinere”, ca
urmare a escaladării relațiilor dintre cele două țări. (RO) 
 

 Statele arabe și europene au căutat o poziție comună în legătură cu amenințările la adresa securității
și a crizelor regionale, incluzând Yemen, Siria și Libia, la 24 februarie 2019, la primul lor summit comun
desfășurat în Egipt, la Sharm el-Sheikh. (EN) 
 

 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este parte a unei alianţe internaţionale pentru
realizarea unei universităţi europene InclusU (Inclusivess in the European Union through a
European University). (RO) 
 

 Adoptarea unei liste negre a UE pentru spălarea banilor, care include Arabia Saudită, Puerto Rico și
alte trei teritorii ale SUA, este probabil să fie blocată de statele UE în cadrul unei proceduri lansate pe
data de 28 februarie 2019. (EN) 
 

 Combaterea terorismului şi gestionarea migrației sunt teme care se vor regăsi pe agenda reuniunii
ministeriale UE-SUA care va avea loc în luna iunie a.c. (RO) 
 

 Ministrul polonez al apărării, Mariusz Błaszczak, a anunțat că până în 2026, Polonia va cheltui
aproximativ 43 de miliarde de euro pentru modernizarea forțelor armate poloneze. (EN) 
 

 Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat liderii UE pentru participarea acestora la un summit
cu liderii arabi în Egipt, la câteva zile după ce nouă persoane condamnate la moarte au fost executate
în această ţară. (RO) 
 

 Obiectivele excedentelor bugetare impuse de creditori Greciei nu au fost realiste și vor trebui să fie
schimbate, a declarat comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici. (EN) 
 

 Uniunea Europeană a cerut evitarea unei intervenții militare în Venezuela. (RO)(EN) 
 

 O masă critică este probabil să fie formată în decurs de câteva zile, pentru ca excluderea partidului
Fidesz condus de Viktor Orbán din cadrul Partidul Popular European (EPP) să fie votată într-o reuniune
crucială ce va avea loc în data de 20 martie 2019. (EN) 
 

 România va găzdui, în luna mai a.c., Conferinţa internaţională privind cooperarea transnaţională în
macroregiunea Dunăre-Marea Neagră. (RO) 
 

 Comisia Europeană a cerut statelor membre să-și reformeze economiile, luând în considerare că 
riscurile legate de războiul comercial dintre SUA și China, de un „Brexit” dezordonat sau de economia 
italiană ar putea accentua încetinirea economiei europene. (EN) 
 

 Fostul ministru de externe irlandez, Eamon Gilmore, a fost numit reprezentant special al UE pentru
drepturile omului. (RO) 
 

 Austria a dezbătut o serie de măsuri propuse de ministrul de interne, menite să înăsprească dreptul 
la azil, astfel încât procedurile să poată fi mai rapide, iar solicitanții de azil să fie verificați mai strict. (EN) 
 

 Comisia Europeană a publicat, pentru prima dată, în cadrul recomandărilor cuprinse în Semestrul
european (pachetul de iarnă) un ghid în care prezintă și analizează idei pentru a facilita prioritățile de
investiții în statele membre, inclusiv la nivelul politicii de coeziune pentru perioada de programare
financiară 2021-2027. (RO) 
 

 Partidul Democrat din Republica Moldova a transmis scrisori componentelor blocului
ACUM, Platforma Demnitate și Adevăr (PPPDA) și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru a
începe negocierile în vederea creării noii coaliții de guvernare. (RO) 
 

 Deputații din comisiile competente ale Parlamentului European au audiat, la 26 februarie 2019, cei 

https://www.agerpres.ro/social/2019/02/28/ministerul-muncii-va-organiza-burse-ale-locurilor-de-munca-in-tari-ue-pentru-a-aduce-acasa-muncitori-romani--266454
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/02/28/romania-coboara-doua-locuri-in-clasamentul-world-justice-project-privind-statul-de-drept--266325
https://www.euractiv.com/section/politics/news/sds-athens-conference-puts-greek-socialists-to-the-test/
https://www.caleaeuropeana.ro/mae-a-luat-nota-de-raportul-preliminar-privind-alegerile-din-republica-moldova-perspectiva-europeana-este-cea-care-va-aduce-prosperitate-cetatenilor/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/27/federica-mogherini-face-apel-la-india-si-pakistan-sa-dea-dovada-de-cea-mai-mare-retinere--265937
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/arab-league-eu-seek-synchrony-on-regional-crises-in-first-summit/
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trei candidați pentru funcția de procuror-șef al noului Parchet European (EPPO). (EN) 
 

 România, criticată de Comisia Europeană în raportul de țară din cauza creșterii considerabile a
salariilor, scăderii forței de muncă și lipsei de competențe care riscă să submineze capacitatea țării de a
concura pe plan internațional. (RO) 
 

 Manfred Weber, favorit ca viitor președinte al Comisiei Europene, a declarat că prim-ministrul 
maghiar, Viktor Orbán, trebuie să pună capăt campaniei împotriva UE și să își ceară scuze pentru 
acțiunile sale. (EN) 
 

 Laura Codruţa Kövesi a fost votată de Comisia LIBE a Parlamentului European pentru funcția de
procuror-șef european. Urmează negocieri cu Consiliul UE, care l-a situat pe candidatul francez Jean-
Francois Bohnert ca favorit. (RO) 
 

 Fostul secretar de stat pentru „Brexit”, Dominic Raab, a acuzat UE că a folosit subiectul sensibil legat 
de granița Irlandei de Nord pentru a încerca să forțeze Regatul Unit să aplice dreptul Uniunii și să 
submineze competitivitatea britanică. (EN) 
 

 Cancelarul german Angela Merkel a făcut apel la liderii arabi să susțină „un proces de schimbare
politică'” în Siria, astfel încât cele șase milioane de persoane care și-au părăsit ţara să se poată întoarce
acasă. (RO) 
 

 România riscă să fie sancționată de Comisia Europeană pentru încălcarea directivei gazelor şi
posibilitatea acordării de ajutoare de stat ilegale consumatorilor industriali, prevăzute de OUG
114/2018. (RO) 
 

   
 Regatul Unit va ieşi din Uniunea Europeană fără un acord pe 29 martie a.c. numai dacă parlamentul

britanic îşi va da consimțământul, a anunțat în faţa Camerei Comunelor, premierul Theresa May. (RO) 
 

 Decizia Uniunii Europene nu corespunde cu cea a guvernului britanic, de garantare a drepturile
cetățenilor europeni în cazul unui „Brexit” „fără acord”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei
Europene, insistând că blocul comunitar nu va negocia „minioferte". (EN) 
 

 Cel puţin 70 de parlamentari din Partidul Laburist britanic, de opoziție, se opun organizării unui al
doilea referendum privind „Brexit”-ul. (RO) 
 

 Sectorul agroalimentar spaniol este extrem de preocupat de impactul negativ al unui „Brexit” fără
acord, încercând să atenueze impactul financiar, sectorul adoptă deja măsuri de reducere a „efectului
Brexit”. (EN) 
 

 Uniunea Europeană este pregătită să ofere Regatului Unit concesii în disputa legată de clauza de
„backstop'' privind frontiera nord-irlandeză, a declarat negociatorul şef al Uniunii pentru „Brexit”, Michel
Barnier. (RO) 
 

 Organizația Mondială a Comerțului a confirmat că ulterior „Brexit”-ului, Regatul Unit va adera la
Acordul privind achizițiile publice (GPA) ca membru independent, dacă va părăsi UE fără un acord. (EN) 
 

 Un nou referendum pe tema „Brexit”-ului ar provoca furia britanicilor, a declarat fostul şef al
diplomației britanice, Boris Johnson, susținător fervent al ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană.
(RO) 
 

 Deputații britanici au convenit să îi ofere premierului Theresa May mai mult timp să se ocupe de
acordul de retragere din UE, după ce a promis că ar putea întârzia „Brexit”-ul, dacă este necesar, dar
liderii europeni au avertizat că orice amânare va fi însoțită de condiții. (EN) 
 

 Membrii Camerei Comunelor au aprobat un amendament susținut de guvern, care solicită premierului
Theresa May să se asigure că garanțiile privind drepturile cetățenilor convenite cu UE, vor fi protejate
după „Brexit”, indiferent de rezultatul negocierilor. (RO) 
 

 În contextul în care Regatul Unit se pregătește să părăsească UE, Irlanda de Nord va fi grav afectată,
deoarece economia sa este puternic interconectată cu Republica Irlanda. Perturbările în lanțul de
aprovizionare și accesul la piețe reprezintă preocupările principale pentru întreprinderi. (EN) 
 

 Camera Comunelor a respins un amendament propus de Partidul Naţional Scoţian prin care se
solicită guvernului britanic să excludă o ieșire din UE fără acord, în orice circumstanță. (RO) 
 

 Principalul partid de opoziție din Regatul Unit a declarat că ar putea susține un al doilea referendum
privind „Brexit”, deoarece UE are ușa deschisă pentru amânarea ieșirii țării din blocul european, dincolo
de termenul de 29 martie 2019. (EN) 
 

 În urma unei întrevederi avute la Paris, președintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul
german, Angela Merkel, şi-au exprimat „unitatea totală” în chestiunea „Brexit”-ului şi au cerut Regatului
Unit „o viziunea clară şi un proiect concret” pentru o ieșire „ordonată” din UE. (RO) 
 

 Miniştri şi parlamentari britanici vor solicita amânarea „Brexit”-ului în cazul în care premierul Theresa
May nu reuşeşte să obţină până la 13 martie a.c. acordul parlamentului britanic privind ieșirea ţării din
UE, excluzând varianta unui „Brexit” fără acord. (RO)
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 Constituirea Centrului de Competenţă în Securitate Cibernetică este un dosar pe care Preşedinţia
română a Consiliului UE și-l dorește finalizat pe durata celor şase luni de mandat. (RO) 
 

 Reuniunea informală a miniştrilor comunicaţiilor din UE, organizată pe 1 martie 2019 la București, a
avut ca obiectiv central lansarea unei dezbateri strategice şi politice privind viitorul Europei puternic
digitizate.(RO) 
 

 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat, în perioada 22-24 februarie 2019, la Craiova,
Reuniunea la nivel de experți privind măsuri de reîntoarcere acasă a diasporei şi de informare pe tema
traficului de persoane. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE a reușit să ajungă la un acord pentru patru dosare foarte
importante:  Directiva legată de informațiile din sectorul public, Platformele de afaceri, Programul privind
Europa Digitală şi Directiva privind drepturile de autor. (RO) 
 

 Egalitatea de șanse și combaterea antisemitismului se numără printre prioritățile Președinției române
a Consiliului UE, a declarat ministrul român delegat pentru Afaceri Europene în cadrul sesiunii la nivel
înalt a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului desfășurată la Geneva. (RO) 
 

 Regulamentul european privind frontierele externe şi Garda de coastă, sistemul comun european
privind azilul şi relocarea, cooperarea UE cu statele terţe şi răspunsul la ameninţările teroriste se
numără printre temele discuțiilor care vor avea loc în perioada 7-8 martie a.c., la prima reuniune formală
a Consiliului JAI din mandatul Președinției române a Consiliului UE. (RO) 
 

 Conexiunea în bandă largă, stabilirea tarifelor în roaming şi alocarea spectrului sunt principalele
subiecte care au fost discutate la Conferința ministerială cu statele din Parteneriatul Estic care a avut loc
la București, sub egida Președinției române a Consiliului UE. (RO) 
 

 Consiliul UE a convenit asupra unei poziții privind facilitarea accesului la piețele financiare pentru
IMM-urile care urmăresc să fie cotate şi să emită valori mobiliare. (RO) 
 

 
 Comisia Europeană este hotărâtă să combată „punct cu punct” campania eurofobă lansată de

Ungaria cu trei luni înaintea alegerilor europene, publicând pe rețelele sociale un răspuns în care
respinge acuzațiile lansate de premierul ungar Viktor Orban cu privire la intențiile UE. (RO)(EN)
 

 Considerat favorit pentru alegerile europene în sondajele din toamnă, partidul de extremă dreaptă,
Frontul Național, al lui Marine Le Pen, se așteaptă să termine pe locul al doilea, cu 20% din intențiile de
vot, în spatele partidului La République En Marche al lui Emmanuel Macron. (EN) 
 

 Parlamentul European a lansat estimări actualizate ale viitoarei sale componențe în noua legislatură,
pe baza unor sondaje naționale reprezentative, ce indică o diminuare cu două mandate pentru EPP, cea
mai mare familie politică europeană, și o menținere a celorlalte două familii politice tradiționale S&D și
ALDE. (RO)
 

 Partidul de extrema dreapta din Italia, Fratelli d'Italia, s-a alăturat Alianței Conservatorilor și
Reformiștilor din Europa (ACRE), cu scopul de a forma o alianță  de dreapta în următorul Parlament
European, în urma alegerilor din 26 mai 2019. (EN) 
 

 Comisia Europeană este nemulțumită de acțiunile realizate de platformele online pentru combaterea
dezinformării și îndeamnă Facebook, Google și Twitter să facă mai multe eforturi în toate statele
membre pentru a asigura integritatea alegerilor europene. (RO) 
 

 Cinci partide de opoziție din Polonia și-au unit forțele înaintea alegerilor pentru Parlamentul European
din luna mai, acuzând partidul de guvernământ (PiS), de crearea unei rupturi între țară și UE. (EN)
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 euroindicatori Şomajul în zona euro la 7,8%, iar în EU28 la 6,5%. Rata şomajului ajustată
sezonier pentru zona euro a fost de 7,8% în ianuarie 2019, stabilă în comparaţie cu decembrie
2018 şi în scădere de la 8,6% în ianuarie 2018. [EN] 

 Cât de des consultaţi un medic
generalist? În 2017, aproximativ patru din
zece oameni din UE şi-au consultat medicul
generalist o dată sau de două ori în cele 12
luni dinaintea realizării acestui sondaj. O
pătrime au fost la consult de 3 sau 5 ori, iar
14% dintre respondenţii sondajului au fost de
6 sau mai multe ori.  

Cât de des consultaţi un dentist? 
45% dintre respondenţii din UE nu au
consultat un dentist în cele 12 luni dinaintea
realizării sondajului, 42% au fost o dată sau
de două ori, 10% au fost de 3 sau 5 ori, iar
3% de şase sau de mai multe ori. 
 
 

Cât de des consultaţi un chirurg generalist? 
45% dintre respondenţii din UE nu au consultat
un chirurg generalist în cele 12 luni dinaintea
realizării acestui sondaj, 34% au fost o dată sau
de două ori, 14% au fost de 3 sau 5 ori, iar 7%
de şase sau mai multe ori. [EN]

 În contextul UE, obiectivul de
dezvoltare durabilă (ODD 5) „Egalitatea
de gen” se axează pe progresele
înregistrate în eliminarea violenței bazate
pe gen și pe promovarea egalității de gen
în educație, ocuparea forței de muncă și
poziții de conducere.  
Vizualizati situația României AICI [EN]
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