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Belgia 
Camera Reprezentanților a adoptat:

Proiectul de lege pentru
modificarea Codului privind
impozitul pe venit în ceea ce
privește dispozițiile fiscale
referitoare la contractul de
muncă; [FR]
Propunerea de rezoluție privind o
politică integrată de apărare a
Uniunii Europene; [FR]
Proiectul de lege privind punerea în
aplicare a Convenției de la Haga
privind protecția internațională a
adulților; [FR]
Proiectul de lege de aprobare a
unor acte internaționale în domeniul
proprietății intelectuale; [FR]
Proiectul de lege pentru
modificarea Codului de drept
economic în ceea ce privește 
clauzele abuzive și practicile
neloiale între companii; [FR]
Propunerea de rezoluție privind
elaborarea unui plan strategic
pentru combaterea obezității; [FR]
Proiectul de lege de modificare a
Decretului regal  de instituire a unei
asigurări de compensare și de

 
Bulgaria
Cu ocazia întâlnirii cu prim ministrul rus,
Dmitri Medvedev, președintele Adunării
Naționale, Tsveta Karayancheva, a
subliniat importanța deosebită a relațiilor
dintre parlamentele celor două state .[BG] 
A avut loc o a doua ședință organizată de
grupul de lucru înființat în legătură cu
punerea în aplicare a Directivei privind
spălarea banilor. [BG] 
Parlamentul a aprobat  amnistia datoriilor
publice ale cultelor religioase
nerambursate până la 31 decembrie
2018. [BG]
 

 
Cehia 
În Subcomisia pentru bănci, asigurări și
piețe financiare din cadrul Comisiei pentru
afaceri europene au fost făcute informări
cu privire la rolul criptomonedelor - funcție
principală, istorie, viitor, utilizare, investiții,
riscuri în Republica Cehă și în lume și cu
privire la rolul aurului în sistemul
monetar. [CS]

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3482
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=2655
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3422
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3493
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=1451
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=0055
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4692
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4693
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4698
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3422&kk=2


maternitate pentru persoanele care
desfășoară activități
independente.  [FR]

Estonia 
Pe 3 martie au avut loc alegeri
parlamentare. Conform datelor
preliminare, participarea la vot a fost de
63,1%. Au fost înscrise în cursa electorală
10 partide politice și 18 candidați
individuali. [ET]

 
Finlanda 
Plenul Parlamentului a aprobat proiectul
de lege referitor la șederea în Finlanda a
cetățenilor britanici  și membrii familiilor
acestora  până la sfârșitul anului
2020. [FI] 
Președintele Adunării Generale a ONU,
Maria Fernanda Espinosa, care s-a întâlnit
cu președintele Parlamentului finlandez, a
declarat că inițiativele finlandeze în ceea
ce privește egalitatea de gen constituie un
model de urmat. [FI] 
Marea Comisie a adoptat avizul privind
politica UE în domeniul climei și finanțarea
durabilă. [FI]

 
Franța 
Comisia juridică din Senat
a adoptat proiectul de lege care vizează
consolidarea și asigurarea menținerii
ordinii publice în timpul
manifestațiilor. [FR] 
Reprezentanții Comisiei pentru planificare
și dezvoltare durabilă din Senat au făcut o
declarație de presă cu privire la lucrările
comisiei pe proiectul de lege privind
mobilitatea. [FR] 
În Comisia pentru afaceri sociale din 
Adunarea Națională miniștrii sănătății și
solidarității sociale și cercetării au
prezentat proiectul de lege pentru reforma
sistemului de sănătate. [FR] 
Comisia pentru dezvoltare durabilă din 
Adunarea Națională a organizat o masă
rotundă privind programul „Obiectiv  100%
plastic reciclat până în 2025". [FR]

 
Germania 
Răspunsurile guvernului federal la
întrebările deputaților au avut ca obiect,
printre altele:

politicile de returnare a
migranților; [DE]
lupta pentru diminuarea cantității de
deșeuri alimentare; [DE]
natura obligatorie a Pactului pentru
migrație; [DE]
asigurările de sănătate pentru
persoanele cu handicap; [DE]
creșterea numărului celor care
lucrează cu fracțiune de
normă; [DE]
companiile FinTech din
Germania; [DE]
mai multe fonduri pentru educație și
drepturile copilului;  [DE]

 
Spania 
La 5 martie a fost publicat decretul regal
privind dizolvarea anticipată a Congresului
Deputaților și a Senatului și organizarea
de noi alegeri generale pe 28 aprilie
2019. [ES]

Irlanda 
Comisia mixtă pentru justiție și egalitate a
discutat cu privire la posibila reformare a
dreptului familiei.  [EN]

 
Italia 
Plenul Senatului a aprobat moțiunea  care
obligă guvernul să rediscute proiectul liniei
Torino-Lyon, în aplicarea acordului dintre
Italia și Franța. [IT] 
Reprezentanții guvernului au răspuns la
întrebări referitoare la punerea în aplicare
a autonomiei diferențiate a regiunilor și
transferul resurselor de stat către aceste
regiuni. [IT] 
Comisia pentru afaceri europene din
Senat a discutat cu privire la noile
perspective geopolitice din Cornul Africii și
rolul Italiei în zonă .[IT] 

 
Letonia 
Comisiile pentru apărare, afaceri interne și
prevenire a corupției din Seim au adoptat
amendamentele la Legea privind poliția,
care vizează extinderea drepturilor
ofițerilor de poliție. [LV] 
Deputații din Comisia pentru afaceri
juridice au salutat progresele realizate în
ceea ce privește utilizarea documentelor
electronice în cadrul procedurilor penale și
al procedurilor administrative. [LV] 
În Comisia pentru educație, cultură și
știință se dezbate problema standardelor

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3098
https://www.riigikogu.ee/infoallikad/fookusteemad/riigikogu-valimised-2019
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/istunto-5032019.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/YKn_yleiskokouksen_pj_vieraili06032019.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-lausunto-eu-ilmastopolitiikka-kestava-rahoitus.aspx
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/prevenir_et_sanctionner_les_violences_lors_des_manifestations.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201902/orientation_des_mobilites.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7322062_5c7e93f21631e
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7323171_5c7e9b23e35fe
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908030.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908000.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/065/1906515.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908001.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908076.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908020.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908066.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32789&anyo=2019&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190305-justice-committee-to-hold-2nd-meeting-on-family-law-reform/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1105852/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa-sezionetit_m-oggetto_msttl100065t2100066t2100069e100088
http://www.senato.it/Leg18/2993
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36823.htm
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27718-aizsardzibas-komisija-tresaja-lasijuma-atbalsta-policijas-darbinieku-tiesibu-paplasinasanu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27721-deputati-atzinigi-verte-paveikto-e-lietas-ieviesana-kriminalprocesa-un-administrativaja-procesa


Comisiile comune ale Camerei și
Senatului pentru afaceri externe, finanțe,
industrie și activitate productivă au audiat-
o pe Margrethe Vestager, membru al
Comisiei Europene, responsabil pentru
competiție. [IT]

la care trebuie să ajungă învățământul
superior în Letonia.  [LV]

 
Țările de Jos 
În Camera Reprezentanților se dezbat,
printre altele:

situația pieței locuințelor; [NL]
supravegherea construcțiilor; [NL]
egalitatea de gen; [NL]
abuzurile în instituțiile de îngrijire a
tineretului; [NL]
perspectivele finanțării
internaționale; [NL]
TenneT și Enexis - securitatea
aprovizionării; conectarea parcurilor
solare  în Olanda de Nord; [NL]
finanțarea cu sume forfetare în
învățământul primar și
secundar; [NL]
raport cu privire la pregătirile
necesare pentru situația unui Brexit
fără acord; [NL]
măsurile necesare pentru
asigurarea mobilității în cadrul
programelor Erasmus+ în cazul
unui Brexit fără acord; [NL]
femeile în administrația
publică. [NL]

 
Suedia 
În plenul Riksdagului au fost prezentate:
raportul Autorității de Audit privind
recurgerea de către stat la serviciile de
consultanță [SV], raportul cu privire la
autonomia regiunilor în problemele
forestiere [SV], raportul cu privire la
evaluarea capacității de muncă în cazul
bolilor psihice. [SV] 
Comisia pentru finanțe a organizat o
audiere publică cu privire la politica
monetară actuală. [SV]

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

6 martie 2019| Paul Tang, europarlamentar din partea Grupului S&D, a negociat cu Consiliul o
înțelegere pentru a crește informările referitoare la investițiile durabile și impactul din punct
de vedere al durabilității în UE. În temeiul noilor reglementări, industria financiară va fi nevoită
să transparentizeze, pentru prima dată, modalitățile în care aceasta include riscurile de mediu,
sociale și de guvernanță, precum și alți factori din procesul lor decizional. De asemenea, raportul
va facilita investițiile în proiecte sustenabile în întreaga Europă. (Citiți mai multe aici) 
 

 
7 martie 2019| Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât anularea deciziilor Autorității

http://www.senato.it/Leg18/2993
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27724-arvils-aseradens-starptautiskajai-konkuretspejai-jabut-nozimigam-faktoram-augstakas-izglitibas-kvalitates-izvertejuma
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00384
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00442
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00640
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00064
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00824
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00480
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A01843
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z03919&did=2019D08822
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00794
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00484
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-om-staten-som-inkopare-av_H601FiU31
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skyddet-av-vardefull-skog_H601MJU8
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapporter-om-bedomningen-av_H601SfU13
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-den-aktuella-penningpolitiken_H6C220190307ou1
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sustainable-finance-disclosures-relating-to-investments-and-risks
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/breakthrough-europe-sustainable-investments
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190025en.pdf


europene pentru siguranța alimentară (EFSA) prin care aceasta refuza accesul la studiile
referitoare la toxicitatea și carcinogenitatea substanței active glifosat. Cauza a fost introdusă de
patru membri ai Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Greens/EFA) în mai 2017, după ce
EFSA a afirmat că a folosit studii nepublicate de către Monsanto, Syngenta și Cheminova,
pentru a conclude că glifosatul nu este o substanță carcinogenă. (Citiți mai multe aici)  

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-420/16 P 
Izsák și Dabis/Comisia - Comisia a săvârșit o eroare de drept atunci când a refuzat să
înregistreze inițiativa cetățenească europeană care urmărea ameliorarea situației regiunilor cu
minorități naționale [RO]

Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă 
 

România: Cele mai recente evoluții ale condițiilor de muncă -  Q4 2018 [EN]

Asistența
macrofinanciară
acordată statelor
membre ale UE 

 
Situația curentă - martie 2019 

https://www.greens-efa.eu/en/article/news/european-court-of-justice-to-decide-if-transparency-over-cancer-studies-should-override-commercial-secrets/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1724460/ro/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/romania-latest-working-life-developments-q4-2018


 
 

Accesați informarea
succintă AICI

 
(Citiţi mai multe detalii AICI)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/497721/IPOL-ECON_NT(2014)497721_EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Re-New-EUrope-European-Summit-of-Cities-and-Regions-to-take-place-in-Bucharest-on-14-15-March-2019.aspx


 Asociația Magistraților Europeni critică schimbările din sistemul judiciar din România și consideră că „legile
trebuie să fie făcute într-un mod clar transparent şi discutat, nu prin  ordonanţe de urgenţă”. (RO) 
  

 Ambasadorul român, Sorin Ducaru, este noul Director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene (EU
SATCEN). (RO) 
  

 În 4 martie 2019, Consiliul a adoptat un acord de parteneriat între UE și Regatul Maroc în domeniul
pescuitului sustenabil, cu scopul de a promova o exploatare responsabilă a resurselor piscicole și de a susține
eforturile Regatului Maroc de a dezvolta o ,,economie albastră.’’ (RO) 
  

 UE se echipează pentru prima dată cu un cadru cuprinzător pentru examinarea investițiilor străine directe în
Uniune, statele membre păstrându-și competența de a examina și de a bloca investițiile străine directe, pe
motive de securitate și de ordine publică. (RO) 
  

 UE actualizează standardele de calitate privind apa potabilă, revizuirea fiind un rezultat direct al primei
inițiative cetățenești europene de succes „Right2Water” (Dreptul la apă). (RO) 
 

 La 4 martie 2019, Comisia Europeană a publicat un raport de monitorizare a punerii în aplicare a  ,,Planului
de acțiune în domeniul economiei circulare’’, ce a fost adoptat în 2015. (EN) 
 

 La 4 martie 2019, UE și Quatar au încheiat ,,Acordul privind aviația’’ - primul acord de acest fel dintre UE și un
partener din regiunea Golfului. (EN) 
 

 Președintele francez, Emmanuel Macron, a adresat cetățenilor europeni o scrisoare în care a făcut apel
la „renașterea europeană”. Scrisoarea a fost publicată pe pagina președinției franceze, în toate limbile oficiale
ale Uniunii Europene. (RO) 
 

 Pentru a celebra Ziua internațională a femeii, Parlamentul European a organizat conferința intitulată ,,Puterea
femeilor în politică’’ modalități de stimulare a forței femeilor, în principal a tinerelor femei, în politică. (EN) 
 

 Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, Comisia a publicat raportul său din 2019 privind egalitatea dintre
femei și bărbați, conform căruia aceasta ,,nu este încă o realitate tangibilă pentru multe persoane’’ din Uniune.
(EN) 
 

 Un protest cu mii de manifestanți care se opun ,,unei Cortine de fier online!’’ a avut loc la Moscova în data de
10 martie 2019. (RO) 
 

 Uniunea Europeană instituie un nou sistem de schimb de informaţii privind taxarea rutieră electronică. (RO) 
 

 Comisia Europeană a făcut apel la respectarea „libertăţii de exprimare şi de întrunire'' în Algeria, unde
manifestaţiile continua împotriva candidaturii preşedintelui Abdelaziz Bouteflika pentru un al cincilea mandat.
(RO) 
 

 Uniunea Europeană a anunţat că, din 2021, cetăţenii Statelor Unite vor avea nevoie de vize pentru a călători
în spaţiul Schengen. (RO) 
 

 Statele membre ale UE vor renunţa intenția de a introduce o taxă digitală, dorind să se concentreze pe o
reformă globală a impozitării giganţilor Internetului. (RO) 
 

 Parlamentul European a anunțat că, în negocierile cu Consiliul UE, o susține pe Laura Codruța Kövesi pentru
a conduce Parchetul European. (RO) 
 

 Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind finanțarea infrastructurilor de
înaltă performanță pentru o mai bună conectare a europenilor, ca parte a bugetului UE pentru perioada 2021-
2027. (EN)

 
 

 Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a afirmat că Brexit-ul ar putea fi amânat cu cel mult
câteva săptămâni, peste termenul stabilit. (RO)
 

 Negociatorul şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, propune Regatului Unit posibilitatea ieşirii unilaterale din
mecanismul de „backstop”. (RO)
 

https://www.caleaeuropeana.ro/asociatia-magistratilor-europeni-critica-dur-schimbarile-din-sistemul-judiciar-din-romania-legile-trebuie-sa-fie-facute-intr-o-maniera-clara-transparenta-si-discutata-nu-prin-ordonante-de-urgenta/
https://www.caleaeuropeana.ro/un-roman-numit-sef-al-unei-agentii-a-uniunii-europene-ambasadorul-sorin-ducaru-a-fost-ales-director-al-centrului-satelitar-al-uniunii-europene-eu-satcen/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/04/eu-morocco-council-adopts-sustainable-fisheries-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/05/council-greenlights-rules-on-screening-of-foreign-direct-investments/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/05/safe-and-clean-drinking-water-eu-updates-quality-standards/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1490_en.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/renasterea-europeana-scrisoarea-lui-emmanuel-macron-pentru-500-de-milioane-de-europeni-tine-de-voi-sa-decideti-daca-europa-va-fi-mai-mult-decat-un-episod-in-istorie/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190305IPR30201/international-women-s-day-2019-women-s-power-in-politics
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_en.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/mii-de-persoane-au-manifestat-la-moscova-impotriva-proiectului-de-lege-privind-crearea-unui-internet-suveran-protestatarii-au-scandat-nu-unei-cortine-de-fier-online/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/03/04/romania2019-eu-presedintia-romana-la-consiliul-ue-a-adoptat-normele-privind-taxarea-rutiera-electronica--268390
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/05/uniunea-europeana-face-apel-la-respectarea-libertatii-de-expresie-in-algeria--269269
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/09/cetatenii-statelor-unite-vor-avea-nevoie-de-vize-pentru-spatiul-schengen-din-2021--271588
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/03/06/statele-membre-ue-vor-renunta-la-ideea-taxarii-gigantilor-internetului-reuters--270040
https://www.caleaeuropeana.ro/este-oficial-parlamentul-european-merge-la-negocierile-cu-consiliul-ue-cu-laura-codruta-kovesi-in-pozitia-de-candidat-sustinut-pentru-sefia-parchetului-european/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1600_en.htm
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/09/brexit-antonio-tajani-afirma-ca-brexitul-ar-putea-fi-amanat-cu-cel-mult-cateva-saptamani--271542
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/08/brexit-michel-barnier-propune-londrei-posibilitatea-iesirii-unilaterale-din-mecanismul-de-backstop--271465


 Premierul britanic, Theresa May, a anunţat un plan de protejare a drepturilor lucrătorilor post-Brexit, încercând
să câştige sprijin în parlamentul britanic pentru acordul convenit cu UE. (RO)
 

 Guvernul irlandez a anunţat că va oferi companiilor mici şi mijlocii care își desfășoară activitatea pe teritoriul
său între 2.000 şi 5.000 de euro, pentru a face faţă ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. (RO) 
 

 Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a declarat că ,,Brexit-ul ar putea fi anulat’’ în contextul stării de
confuzie care există în jurul acordului de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană. (RO)
 

 
 

 Pe durata Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene va fi elaborată Declaraţia de la Bucureşti, un
document-cadru, care va pune bazele mecanismelor prin care opinia copiilor va deveni o componentă constantă
a proceselor decizionale la nivel european. (RO) 
  

 Principalele teme de discuție ale Consiliului Mediu au fost strategia UE în domeniul schimbărilor climatice,
„înverzirea” semestrului european şi perturbatorii endocrini. (RO) 
  

 Consiliul Mediu a adoptat poziţia cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind apa potabilă, care
actualizează standardele de calitate şi introduce o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor.  (RO) 
  

 Consiliul a convenit asupra poziției sale referitoare la Directiva privind desemnarea reprezentanților legali în
scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale. (RO) 
  

 Una dintre priorităţile Preşedinţiei române a ConsiliulUI UE este dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin
punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale. (RO) 
  

 Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) nu a reușit să ajungă la un acord în privinţa reformei politicii de azil
a UE. (RO) 
  

 Consiliul UE a adoptat noi norme pentru consolidarea sprijinului în caz de dezastre. (RO) 
 

 În 6 martie 2019, Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului UE a acordat președinției române un
mandat de negociere cu Parlamentul European în vederea asigurării continuității serviciilor de transport feroviar
între UE (Franța și Irlanda) și Regatul Unit fără perturbări în cazul în acesta din urmă va părăsi UE fără un acord
negociat. (RO) 
  

 În 7 martie 2019, președinția română a Consiliului UE și Parlamentul European au ajuns la un acord
preliminar privind obligațiile societăților financiare în materie de transparență asupra modului în care factorii de
mediu, sociali și de guvernanță sunt integrați în deciziile lor de investiții. (RO) 
 

 România a găzduit Conferința la nivel înalt privind cadrul UE al strategiilor naționale pentru incluziunea
romilor, desfășurată la Palatul Parlamentului din București, între 4 și 5 martie 2019. (RO) 
 

 
 

 Manfred Weber, candidat al Partidului Popular European (PPE) la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene,
susţine că Turcia nu poate adera la UE şi promite că dacă va ajunge şef al Comisiei va sista negocierile cu
această țară. (RO) 
 

 Membrii celui mai mare grup politic din Parlamentul European au cerut oficial excluderea lui Viktor Orbán din
familia popularilor europeni. (RO) 
 

 Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, trage un semnal de alarmă asupra riscului unui amestec
străin ostil în alegerile pentru Parlamentul European, susținând astfel scrisoarea deschisă a președintelui
Franței, Emmanuel Macron, intitulată ,,Renaşterea europeană.” (RO) 
 

 Parlamentul European ia în considerare introducerea de noi norme și sancțiuni financiare pentru a descuraja
și penaliza partidele politice europene ale căror membri încalcă deliberat protecția datelor pentru a influența
rezultatul alegerilor. (EN) 
 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/06/brexit-may-ofera-garantii-de-protectie-a-drepturilor-lucratorilor-incercand-sa-castige-sprijin-pentru-acordul-convenit-cu-ue--269907
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/03/05/brexit-irlanda-va-oferi-imm-urilor-sprijin-financiar-de-la-2-000-la-5-000-de-euro-in-contextul-brexitului--268662
https://www.caleaeuropeana.ro/reteta-inversarii-brexit-ului-ministrul-britanic-de-externe-tebuie-doar-sa-faci-trei-lucruri-sa-omori-acest-acord-sa-obtii-o-prelungire-si-apoi-sa-desfasori-un-al-doilea-referend/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/03/06/romania2019-eu-ministrul-muncii-pe-durata-mandatului-romaniei-la-presedintia-consiliului-ue-va-fi-elaborata-declaratia-de-la-bucuresti--269642
https://www.agerpres.ro/mediu/2019/03/05/romania2019-eu-strategia-ue-in-domeniul-schimbarilor-climatice-inverzirea-semestrului-european-si-perturbatorii-endocrini-temele-principale-ale-consiliului-ministrilor-mediului--269425
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/03/05/romania2019-eu-ue-actualizeaza-standardele-de-calitate-privind-apa-potabila--269380
https://www.caleaeuropeana.ro/ro2019eu-ministrii-de-justitie-din-tarile-ue-au-adoptat-decizii-in-sprijinul-autoritatilor-din-domeniul-justitiei-si-al-aplicarii-legii-tudorel-toader-autoritatile-noastre-au-nevoie-de-acces-efic/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/03/04/romania2019-eu-budai-dezvoltarea-dimensiunii-sociale-a-ue-una-dintre-prioritatile-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii--268085
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/07/ue-nu-reuseste-sa-ajunga-la-un-acord-in-privinta-reformei-politicii-de-azil-afp--270799
https://www.agerpres.ro/politica/2019/03/07/romania2019-eu-consiliul-ue-a-adoptat-noi-norme-pentru-consolidarea-sprijinului-in-caz-de-dezastre--270442
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/06/railway-safety-and-connectivity-with-the-uk-in-the-event-of-a-no-deal-brexit-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/07/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-transparency-rules/
https://www.caleaeuropeana.ro/live-video-ro2019eu-conferinta-la-nivel-inalt-privind-cadrul-ue-al-strategiilor-nationale-pentru-incluziunea-romilor/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/06/candidatul-ppe-la-presedintia-comisiei-europene-manfred-weber-sustine-ca-turcia-nu-poate-adera-la-ue--269777
https://www.caleaeuropeana.ro/membrii-celui-mai-mare-grup-politic-din-parlamentul-european-au-cerut-in-mod-oficial-excluderea-lui-viktor-orban-din-familia-popularilor-europeni/
https://www.caleaeuropeana.ro/donald-tusk-sunt-de-acord-cu-emmanuel-macron-nu-permiteti-fortelor-externe-antieuropene-sa-influenteze-alegerile-si-sa-decida-asupra-prioritatilorue-renasterea-europei-trebuie-sa-inceapa-acum/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190227STO28983/european-elections-abuse-of-data-to-be-penalised


 Statele membre ale UE au acordat cetăţenie pentru mai mult de 800.000 de persoane în
2017. Marocanii, albanezii şi indienii au fost principalii beneficiari. Cel mai mare grup care a
primit cetăţenia statului membru în care locuiau în 2017 a fost cel al cetăţenilor din Maroc (67900
de persoane, dintre care 83% au primit cetăţenie italiană, spaniolă sau franceză), înaintea
cetăţenilor din Albania (58900, 97% au primit cetăţenie italiană sau greacă), India (31600, peste
53% au primit cetăţenie britanică), Turcia (29900, peste 50% au primit cetăţenie germană),
România (25000, 32% au dobândit cetăţenie italiană), Pakistan (23100, 45% au primit cetăţenia
Regatului Unit), Polonia (22000, 63% au primit cetăţenia Regatului Unit şi a Germaniei). [EN] 
 

 Recorduri ale ratelor de reciclare și de folosire a materialelor reciclate în UE. 
La 4 martie 2019, Comisia Europeană a adoptat Raportul privind punerea în aplicare a
planului de acțiune pentru economia circulară (COM(2019) 190). Cadrul de monitorizare
arată progresul realizat în patru domenii ale economiei circulare: producție și consum,
gestionarea deșeurilor, materiile prime secundare, competitivitatea și inovația.  [EN] 
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementation_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9629294/8-04032019-BP-EN.pdf/295c2302-4ed1-45b9-af86-96d1bbb7acb1
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