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Germania
Guvernul federal a prezentat proiecte de
lege referitoare la:

combaterea muncii ilegale și a
abuzurilor din domeniul social [DE]
siguranța în domeniul aprovizionării
cu medicamente [DE]
remunerarea asistenților sociali
[DE]

A fost prezentată o propunere legislativă
referitoare la  reducerea TVA la 7% la
produsele și serviciile necesare copiilor
[DE] 
Printre temele abordate în întrebările și
interpelările adresate guvernului federal și
răspunsurile acestuia se numără:

prezumtiva fuziune a marilor bănci
germane [DE]
inițiativele locale pentru sprijinirea
primirii refugiaților  [DE]
bilanțul programului federal pentru
calificarea migranților după
întoarcerea acestora în țările de
origine [DE]
îmbunătățirea sistemului de
comunicații în bandă largă [DE]
 contraterorismul cibernetic
internațional [DE]
măsuri pentru protejarea
infrastructurilor critice [DE]

 
Franța 
Luni, 25 martie, a avut loc prima reuniune
a Adunării parlamentare franco-germane,
în prezența președintelui Bundestag-
ului, Wolfgang Schäuble [FR] 
A fost publicată, în Jurnalul Oficial al
Republicii Frenceze, Legea privind
programarea resurselor destinate
sistemului judiciar pentru perioada 2018-
2022 si de reformare a sistemului judiciar
[FR] 
Senatul a finalizat examinarea pe articole
a proiectului de lege referitor la politicile
pentru mobilitate [FR] 
Adunarea Națională a adoptat:

proiectul de lege referitor la
rezilierea contractelor pentru
asigurările suplimentare de
sănătate [FR]
proiectul de lege privind
organizarea și transformarea
sistemului de sănătate [FR]

În Comisia pentru afaceri sociale a
Adunării Naționale a fost prezentat un
raport referitor la includerea pe piața
muncii a persoanelor cu dizabilități [FR] 
În Comisia pentru apărare a Adunării
Naționale a fost examinat raportul de
informare referitor la discriminarea în
cadrul forțelor armate [FR] 
Comisia pentru întreprinderi mici și

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908691.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/087/1908753.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908694.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/085/1908560.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/084/1908406.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908648.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908641.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/084/1908492.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/084/1908442.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/085/1908593.pdf
http://presidence.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/premiere-reunion-de-l-assemblee-parlementaire-franco-allemande
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/reforme_justice_programmation_2018-2022
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1660.asp
http://www.assemblee.mobi/
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7455361_5c9b3664a025e
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7455039_5c9b326d65295


contribuția Germaniei la finanțarea
acțiunilor în domeniul climei la nivel
mondial [DE]
influența grupurilor de interese de la
diferite niveluri asupra proiectului
de lege referitor la legislația din
domeniul fiscal legată de ieșirea
Regatului Unit din Uniunea
Europeană  [DE]
planurile guvernului pentru
extinderea oportunităților de
formare continuă online  [DE]
activitatea organizațiilor de tip Ku-
Klux-Klan în Germania [DE]
finanțarea grupărilor
neonaziste  [DE]
propunerea de Regulament privind
prevenirea diseminării conținutului
online cu caracter terorist; utilizarea
bazei de date  "Check the
Web" [DE]
poziția guvernului federal în
negocierile trilogului referitoare la
reforma drepturilor de autor în UE
[DE]

mijlocii, comerț și artizanat din Adunarea
Națională a examinat propunerea
legislativă, adoptată de Senat, referitoare
la simplificarea, clarificarea și actualizarea
dreptului societăților [FR] 
 

Suedia 
Riksdagul a adoptat proiectele de
modificare a Legii privind registrul
pasagerilor și a Legii privind statutul
străinilor [SE] 
Riksdagul a respins o propunere de 
reducere suplimentară a TVA la alimente
[SE] 
Comisia pentru afaceri sociale a dat aviz
pozitiv propunerii guvernului referitoare la
măsurile necesare pentru  atenuarea
costurilor pe care Brexitul le poate
determina în domeniul social [SE] 
Au fost dezbătute, de asemenea, subiecte
legate de:

conservarea naturii și
biodiversității [SE]
combaterea criminalității și
terorismului [SE]
evaluarea candidaturii Suediei la
Consiliul de Securitate al ONU [SE]
noi norme care îi privesc pe martorii
la infracțiuni grave [SE]
revizuirea legislației pentru
expulzarea străinilor care săvârșesc
infracțiuni grave [SE] 
 

 
Țările de Jos 
Camera Reprezentanților a dezbătut:

proiectul de raport privind ieșirea
Regatului Unit din Uniunea
Europeană [NL]
proiectul de modificare a Legii
mediului [NL]

Alte probleme luate în dezbatere în
Camera Reprezentanților au fost:

Planul de acțiune al UE privind
inteligența artificială [NL]
creșterea gradului de
sustenabilitate a sectorului financiar
[NL]
schimbările de pe piața muncii [NL]
modificarea legislației referitoare la
asigurările de sănătate  și
asigurările sociale [NL]
calitatea învățământului primar [NL]
economia circulară [NL]
securitatea cibernetică în domeniul
apei [NL]
evaziunea fiscală privind societatea
Inter Ikea Systems  [NL]

Au fost finalizate convorbirile cu
reprezentanții Statelor Unite ale Americii
referitoare la Legea conformității fiscale a
conturilor straine. [NL]

 
Danemarca 
Folketingul a dezbătut:

propunerea de modificare a Legii
privind pescuitul [NL]
propunerea de modificare a Legii
privind școlile particulare [NL]
 propunerea de modificare a Legii
privind educația pentru
integrare [NL]
propunerea de modificare a Legii 
privind securitatea cibernetică [NL]
propunerea de modificare a Legii
privind recuperarea datoriilor
publice și a Legii privind taxele
judiciare [NL]

Comisia pentru mediu și alimentație a
organizat audierea publică a ministrului de
resort cu privire la întârzierea plăților
pentru subvențiile agricole. [DK] 
Comisia pentru sănătate și vârstnici a
organizat o dezbatere publică privind
asistența socială la domiciliu pentru
cetățenii vârstnici. [DK]

Italia 
Plenul Parlamentului a examinat Decretul-
lege care cuprinde  măsurile  urgente ce
trebuie luate pentru a asigura securitatea,
stabilitatea  și integritatea pieței financiare,
precum și protecția siguranței și a libertății
de ședere a cetățenilor italieni și a
cetățenilor britanici în cazul ieșirii
Regatului Unit din Uniunea
Europeană. [IT] 

 
 

Belgia 
În Senat se dezbat:

propunerile de revizuire a
Constituției  [FR]
propunerea de rezoluție pentru
sprijinirea antreprenoriatului în
rândul femeilor [FR]

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/084/1908414.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/083/1908360.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/085/1908535.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908637.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/084/1908474.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908116.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908652.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/dossiers/simplification_actualisation_code_commerce
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/anpassning-av-lagen-om-passagerarregister-till_H601JuU18
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-om-nedsatt-moms-pa_H601SkU8
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/atgarder-for-att-mildra-konsekvenserna-pa-det_H601SfU24
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/naturvard-och-biologisk-mangfald_H601MJU9
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/justitieutskottet/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/utrikesdepartementets-hantering-av-utvarderingen_H5A1dnr1275
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/mar/28/nya-regler-kring-vittnen-bor-inforas-for-att-bekampa-den-grova-brottsligheten/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/mar/29/brott-bor-kunna-leda-till-utvisning-i-fler-fall/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z05977&did=2019D12474
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01040
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/technische-briefing-eu-actieplan-kunstmatige-intelligentie
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00489
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01266
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05747
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01130
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00126
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01242
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00683
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00320
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l220/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l218/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l217/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l215/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l213/index.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/mof/kalender/43163/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/suu
http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencodlconvers.htm
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22110&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22110&LANG=fr


Alte teme dezbătute în Camera
Deputaților au fost:

federalismul fiscal [IT]
autonomia financiară a
regiunilor[IT]
educația civică sau educația pentru
cetățenie activă și responsabilă [IT]
reducerea numărului de
parlamentari [IT]
lupta împotriva sărăciei extreme în
Italia [IT]
hărțuirea pe internet [IT]
strategia energetică națională  [IT]

Plenul Senatului a adoptat:

raportul privind participarea Italiei la
Uniunea Europeană în anul
2019  [IT]
proiectul de lege care cuprinde
dispoziții urgente privind veniturile
și pensiile cetățenilor [IT] 
modificarea Codului penal în ceea
ce privește prevederile referitoare la
autoapărare [IT]

În comisiile din Senat au fost dezbătute
probleme legate de [IT]:

exporturile italiene de produse de
securitate și apărare 
testele clinice ale medicamentelor
pentru uz uman
securitatea și stabilitatea financiară
în condițile retragerii Regatului Unit
din UE 
situația micilor producători agricoli
realizarea obiectivelor stabilite prin
Agenda digitală

propunerea de rezoluție pentru
prevenirea riscului de epuizare la
locul de muncă [FR]

Camera Reprezentanților a adoptat:

proiectul de lege pentru modificarea
unor prevederi referitoare la
sistemul de pensii pentru
persoanele care desfășoară
activități independente  [FR]
proiectul de modificare a Codului
fiscal [FR]
proiectul de lege pentru scăderea
vârstei de începere a școlii [FR]
proiectul  de modificare a Legii
privind supravegherea sectorului
financiar și a serviciilor financiare
[FR]
proiectul pentru modificarea Legii
referitoare la jocurile de noroc [FR]

 
 

Bulgaria 
Parlamentul a adoptat cu amendamente
Legea privind combaterea corupției și
confiscării proprietăților dobândite ilegal
[BG] 
 
 

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Grupul Socialiștilor și Democraților au
anunțat că Parlamentul European a votat
o rezoluție, la 28 martie 2019, referitoare
la situația statului de drept și lupta
împotriva corupției, în special în Malta și
Slovacia. Apelul a fost prezentat în urma
raportului Comisiei pentru libertăți civile,

 
 
Liberalii și democrații salută adoptarea
unei rezoluții a Parlamentului European cu
privire la scandalul "Dieselgate". [EN] 
 
Grupul ALDE sprijină moneda comună a
Uniunii Europene. Euro este un succes

http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1053
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1038
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1031
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1030
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1041
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1036
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1013
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37605.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51502.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51422.htm
https://www.senato.it/2993
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22110&LANG=fr
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3513
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=2920
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=0051
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3568
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3327
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4735
https://alde.eu/en/news/1277-liberals-and-democrats-welcome-adoption-of-forceful-european-parliament-resolution-on-the-dieselgate-scandal/


justiție și afaceri interne pentru a transmite
un mesaj clar că Europa va acționa atunci
când drepturile fundamentale sunt în joc,
în orice țară din UE. [EN] 
 
Parlamentul European a sprijinit la 28
martie 2019, raportul întocmit de Silvia
Costa, deputat în cadrul S & D, pentru a
consolida programul "Europa creativă"
pentru perioada 2021-2027. Europa
creativă este singurul program direct al
UE pentru sectoarele culturale, creative și
audiovizuale și ține seama atât de
contribuția lor socială, cât și de cea
economică. Silvia Costa propune dublarea
bugetului de la 1,46 miliarde EUR la 2,8
miliarde EUR. [EN] 
 

 
 
Membrii Parlamentului European au
aprobat noi reguli care vor facilita
vânzarea și cumpărarea de bunuri și de
conținut digital în întreaga UE. Noile
norme vor oferi consumatorilor o mai bună
protecție și vor stabili, pentru întâia oară,
un cadru juridic UE privind conținutul
digital. [EN] 
 
Parlamentul European a adoptat un raport
privind programul Erasmus + prezentat de
europarlamentarul Milan Zver. Erasmus +
este unul dintre cele mai populare
programe UE, deoarece întărește
sentimentul identității europene, sporește
capacitatea de angajare și sprijină
dezvoltarea personală și profesională a
tinerilor și a celor mai în vârstă europeni.
[EN] 
 
Grupul PPE solicită Regatului Unit să
rămână un partener de încredere în lupta
împotriva evaziunii fiscale a societăților,
chiar și după Brexit. [EN]

politic și economic. Este în centrul
integrării europene, proiectul nostru
comun. Criza a arătat că țările din zona
euro sunt dispuse să-și apere moneda.
Principalele eforturi de solidaritate și de
reformă ale țărilor și cetățenilor noștri
reprezintă un exemplu pentru această
determinare europeană colectivă. Cu
toate acestea, criza a arătat, de
asemenea, că uniunea economică și
monetară rămâne incompletă. [EN] 
 

 
 
Un nou fond care va sprijini eforturile
statelor membre de a spori securitatea în
interiorul și între țările lor a fost aprobat
prin vot în plenul Parlamentului European
de la Strasbourg în data de 13 martie
2019. [EN] 
 
Noile norme care prevăd prima
reglementare la nivelul UE a sectorului
finanțării participative (crowdfunding) au
fost aprobate în data de 28 martie 2019,
de către deputații europeni, prezentată de
de către deputatul european ECR, Ashley
Fox, legislația introduce reglementari și
standarde comune pe care furnizorii de
servicii de profil le pot utiliza. În prezent,
normele naționale separate limitează
activitatea transfrontalieră în domeniu.
[EN] 
 

 Hotărârile Curţii de Justiţie în cauzele C-377/16 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/rule-law-must-be-protected-everywhere-europe
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/cultural-and-creative-sectors-contribute-youth-employment-and-social-cohesion-says-sd-mep
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/eu-consumers-will-be-better-protected-when-buying-online
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/ep-proposes-tripling-funding-for-erasmus-programme
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-warns-against-britain-becoming-tax-haven
https://alde.eu/en/news/1267-alde-group-position-paper-on-the-future-of-economic-and-monetary-union/
https://ecrgroup.eu/article/meps_vote_to_establish_new_internal_security_fund
https://ecrgroup.eu/article/regulation_of_the_eu_crowdfunding_sector_backed_by_meps
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1844234/ro/


Spania/Parlamentul - Statutul funcționarilor [EN] 
 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-129/18 

SM (Enfant placé sous kafala algérienne) - Cetățenie europeană [EN] 
 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-681/17 

slewo - Dreptul de retragere al consumatorilor în cazul unei achiziții online se aplică unei saltele a cărei
folie de protecție a fost îndepărtată după livrare  [RO] 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-405/16 P 
Germania/Comisia - Ajutor de stat - Curtea de Justiție anulează decizia Comisiei potrivit căreia legea
germană privind energiile regenerabile din 2012 (EEG 2012) conținea ajutoare de stat  [RO]

Agenția europeană a mediului: Instrumente pentru sprijinirea planificării infrastructurii
ecologice și a restaurării ecosistemelor [EN]

Comitetul Regiunilor a salutat compromisul parțial la care au ajuns
Parlamentul European și Consiliul European cu privire la programul „Orizont
Europa”, programul european de cercetare pentru perioada bugetară 2021-
2027.

Acordul parțial încheiat confirmă o mare
parte a programului, dar lasă deschis
bugetul final, care va fi convenit în cadrul
negocierilor privind următorul cadru
financiar multianual al UE. Comitetul
Regiunilor și Parlamentul European
solicită majorarea bugetului total la 120
miliarde EUR, de la cele 94,6 miliarde
EUR propuse de Comisia Europeană. 
Deși nu sunt încă cunoscute toate detaliile

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1844234/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1844252/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1848615/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1852114/ro/
https://www.eea.europa.eu/publications/tools-to-support-green-infrastructure


 
 
(Citiți mai multe informații aici)

acordului, raportorul Comitetului
Regiunilor, dl Christophe Clergeau (FR-
PSE), membru al Consiliului Regional al
Loarei, a subliniat că programul trebuie să
ofere autorităților locale și regionale acces
direct la finanțarea dedicată programului
„Orizont Europa” pentru conectarea
teritoriilor și construirea unor ecosisteme
regionale de cercetare și inovare cu
regiunile și orașele europene. Ar trebui să
se acorde o atenție deosebită problemei
„exportului de creiere” și de reînnoire a
cercetării și a potențialului științific la nivel
local. 

Comitetul Economic și Social European consideră că legislația armonizată privind
perturbatorii endocrini va proteja mai eficient cetățenii europeni 
Perturbatorii endocrini sunt substanțe care constituie un motiv  deosebit de îngrijorare. Pentru a
diminua sau pentru a evita orice risc, utilizarea acestor substanțe trebuie integrată în legislația
UE. Prin urmare CESE (Comitetul Economic și Social European) sprijină punctul de vedere al
Comisiei Europene privind perturbatorii endocrini și solicită o strategie coerentă, consecventă și
cuprinzătoare care să se bazeze pe cunoștințe științifice și care să includă un plan de acțiune cu
ținte și limite clare. 
Perturbatorii endocrini  sunt substanțe chimice sintetice sau naturale care alterează procesul de
funcționare al sistemului endocrin. Expunerea la perturbatorii endocrini este cauzată de o serie
de surse diferite, precum reziduuri de pesticide, metale și aditivi sau contaminanți din alimente și
pot afecta negativ sănătatea umană și cea animală, inclusiv metabolismul, creșterea, somnul și
starea de spirit. 
CESE consideră că este necesară realizarea unei verificări complete a adecvării asupra
legislației în vigoare, inclusiv asupra impactului social și economic, în vederea stabilirii situației
actuale. (Citiți mai multe informații aici)

CESE își exprimă dezamăgirea cu privire la absența unei strategii clare din partea UE în
ceea ce privește conectivitatea UE-Asia.  
Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat, în sesiunea plenară din martie,
un aviz privind Comunicarea comună „Conectarea Europei cu Asia – Elementele
constitutive pentru o strategie a UE‟, emisă de Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant
al UE în septembrie 2018. CESE consideră că este o oportunitate ce a fost ratată, cu multe
lacune strategice semnificative, puțină ambiție și lipsă reală de viziune în ceea ce privește
dezvoltarea relațiilor și conectivității UE cu Asia. 
  

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/horizon-europe-regions-welcome-agreement.aspx
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/68957


Într-un moment în care balanța puterii economice mondiale se îndreaptă spre est și puterea de
cumpărare asiatică crește exponențial la nivel global, Asia trebuie să fie una dintre prioritățile UE
în ceea ce privește strategia și conectivitatea, dar acest lucru nu este reflectat în comunicarea
comună. CESE consideră că nu au fost reflectate realitățile economice și geopolitice esențiale,
cu puțină recunoaștere evidentă a marii diversității sau complexității asiatice. Acesta subliniază
„cu îngrijorare profundă” cel puțin 17 domenii în care nu se face nici o referire la recentele
evoluții importante care afectează atât UE, cât și Asia. 
  
Dintre aceste lacune, avizul arată că "se pare că există o mare deconectare a multor evoluții
recente din Asia, în special a celor care ar putea prezenta în timp provocări strategice pentru
Europa în sine". Nu se menționează, de exemplu, inițiativele de conectivitate sau de investiții,
orientate spre Europa, mai ales Inițiativa „O centură, un drum” (Belt and Road Initiative, BRI), o
strategie de dezvoltare adoptată de guvernul chinez care oferă comerț real, infrastructură și
sprijin financiar, și îndreptată nu numai spre Europa, ci care afectează orice altă țară din Asia,
precum și din Africa și din alte regiuni. Această inițiativă reprezintă un semnal puternic al dorinței
Chinei de a juca un rol mai important la nivel global și de a crește sfera de influență. 
  
CESE consideră că este imperativ ca UE să răspundă oficial la BRI. Deși se aștepta ca, în
Europa și Asia, comuncarea să concretizeze acest răspuns, inițiativa „BRI” nici măcar nu a fost
menționată. Pe de o parte, CESE împărtășește preocupările Comisiei pentru afaceri externe a
Parlamentului European referitoare la angajamentul chinez de a investi 3 miliarde USD în mai
multe țări, inclusiv în 11 state membre ale UE, care ar putea crea datorii importante pentru
guvernele europene relevante " la bănci chineze ... și să creeze puține locuri de muncă în
Europa". În egală măsură, CESE consideră că "este esențial să se stabilească o legătură
formală între BRI și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite", care
este analizată în detaliu. (Citiți mai multe informații aici)

 Comisia Europeană a amendat compania Nike cu 12,5 milioane euro pentru practici ilegale prin care
respectiva companie a interzis comercianților cu amănuntul să vândă mărfuri licențiate și produse derivate din
acestea în alte țări din cadrul SEE. (EN) 
  

 Parlamentul European a confirmat buna gestionare a bugetului Uniunii pe anul 2017. (EN) 
  

 Comisia Europeană recomandă un set de măsuri comune pentru a asigura un nivel ridicat al securității
cibernetice a rețelelor 5G în UE.  (EN) 
  

 Instituțiile UE au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la obligativitatea introducerii, începând cu anul
2022, a unor noi tehnologii de siguranță în vehiculele europene în scopul reducerii numărului de decese și de
vătămări corporale pe drumurile publice. (RO) 
  

 Comisia Europeană a decis că va înregistra, pe 1 aprilie 2019, inițiativa cetățenească europeană intitulată
„#NewRightsNow – Consolidarea drepturilor lucrătorilor «uberizați»”, urmând apoi un proces de strângere, de
către organizatori, a semnăturilor de susținere în favoarea inițiativei. (RO) 
  

 Comisia Europeană salută adoptarea de către Parlamentul European a noului set de propuneri privind piața
energiei electrice - ,,Energie curată pentru toți europenii.’’ (EN) 
  

 UE a adoptat noi reguli de interzicere a materialelor plastice de unică folosință, măsuri esențiale pentru
promovarea economiei circulare și pentru stimularea reducerii poluării apelor oceanice. (EN) 
  

 UE alocă încă 50 de milioane euro pentru a sprijini ieșirea Venezuelei din criza economică și socială cauzată
de hiperinflație, prăbușirea serviciilor de sănătate și educație, deficitul de alimente și medicamente, malnutriție
infantilă, violență și insecuritate. (EN) 
  

 UE alocă 145 de milioane euro pentru fructe și legume și 105 milioane euro pentru lapte și produse lactate, în

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/68967
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1828_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1840_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1809_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1836_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1873_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1838_en.htm


ș ș ș
perioada 2019-2020, prin intermediul Programului UE pentru școli, pentru a sprijini obiceiurile alimentare
sănătoase ale elevilor. (RO) 
  

 Parlamentul European a convenit asupra unor noi standarde privind emisiile de CO2 în cazul noilor
autoturisme și autoutilitare din UE în scopul reducerii poluării și a îmbunătățirii calității aerului. (EN) 
  

 Un pas important către o piață unică digitală pe deplin funcțională a fost făcut prin adoptarea de către UE a
unor noi norme care facilitează accesul transfrontalier la conținutul online de radio și televiziune. (RO) 
  

 Comisia Europeană a publicat un raport referitor la protecția comercială a UE conform căruia 320.000 de
locuri de muncă directe din întreaga Europă sunt protejate de concurența străină neloială. (RO) 
  

 Zuzana Čaputová a devenit prima femeie Preşedinte al Slovaciei, obținând peste 58 % din voturi în urma celui
de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, unde a candidat din partea partidului ,,Slovacia progresistă’’, înființat în
2017 și afiliat, la nivel european, formațiunii ALDE.  (RO) 
  

 Tânăra suedeză Greta Thunberg a fost premiată în Germania cu premiul ,,Goldene Kamera’’ pentru eforturile
sale în combaterea schimbărilor climatice. (RO) 
  

 Curtea Europeană de Conturi a publicat un raport privind alocarea către statele membre a finanțării
aferente politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 conform căruia suma totală alocată bugetului UE
2021-2027, în valoare de 373 de miliarde de euro, este mai mare decât cea din exercițiul financiar în
desfășurare. (RO) 
  

 Comisarul european pentru educație, Tibor Navracsics, a exprimat în cadrul ,,Conferinței de tineret a Uniunii
Europene,’’ desfășurată la București în perioada 25-28 martie 2019, dorința de a dubla finanțarea pentru
programul Erasmus în programul financiar al UE ulterior anului 2020. (RO) 
  

 Administrația Donald Trump a suprimat o serie de ajutoare financiare acordate țărilor din America Centrală
acuzate de președintele american că nu fac nimic pentru a împiedica migranții să ajungă în Statele Unite. (RO) 
  

 Liderii celor 22 de state care compun Liga Statelor Arabe au condamnat decizia președintelui american
Donald Trump de a recunoaște suveranitatea Israelului asupra Înălțimilor Golan. (RO) 
  

 Volodimir Zelenskyi a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din Ucraina şi îl va înfrunta, pe 21 aprilie
2019, pe preşedintele în exercițiu, Petro Poroşenko. (RO)

 
 Comisia Europeană a anunțat că UE va rămâne unită în situația unui posibil Brexit fără acord. (EN) 

  
 Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat convocarea unui Consiliu European de

urgență pentru data de 10 aprilie 2019 în vederea dezbaterii situației actuale incerte a Brexit-ului. (RO) 
  

 Premierul britanic, Theresa May, a solicitat o prelungire a Brexit-ului până la data de 30 iunie 2019,
după alegerile pentru Parlamentul European, dar fără a dori ca Marea Britanie să participe la acestea.
(RO) 
  

 Deși nu a precizat în mod explicit ce intenționează să facă în continuare, premierul britanic Theresa
May a subliniat că își va continua activitatea în direcția unui “Brexit ordonat.” (RO) 
  

 Petiția pentru rămânerea Regatului Unit în UE a depășit 6 milioane de semnături, urmând a fi
dezbătută de Parlamentul de la Londra, la 1 aprilie 2019. (RO) 
 

 Parlamentul britanic a respins toate cele 4 amendamente propuse la vot pe tema Brexit, printre ele și
organizarea unui nou referendum. (RO) 
 

 
 

 Sub egida Președinției române a Consiliului UE, Ministerul Tineretului și Sportului a organizat
,,Conferința de tineret a Uniunii Europene’’ (București, 25-28 martie 2019), principalul eveniment de
tineret al fiecărei președinții rotative și cel mai mare eveniment destinat tinerilor din Europa și din afara
spațiului european. (RO) 
  

 Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a afirmat că ,,Preşedinţia română a
Consiliului Uniunii Europene şi UE au întreprins toate măsurile de contingenţă pentru scenariul cel mai
rău al unui Brexit fără acord’’. (RO) 
  

 Președinția română a Consiliul UE a prezentat principalele rezultate obținute la capătul primelor trei
luni de mandat, finalizând 87 de dosare între 1 ianuarie și 27 martie 2019. (RO) 

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1848_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1869_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1888_ro.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157810.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_ro.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/slovacia-are-in-premiera-o-femeie-presedinte-avocata-anticoruptie-zuzana-caputova-a-castigat-alegerile-prezidentiale-aratand-ca-este-posibil-sa-nu-cedezi-populismului/
https://www.goldenekamera.de/
https://www.caleaeuropeana.ro/greta-thunberg-adolescenta-activista-in-domeniul-mediului-a-fost-premiata-in-germania-pentru-eforturile-sale-in-combaterea-schimbarilor-climatice/
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rcr_cohesion/rcr_cohesion_ro.pdf
https://www.caleaeuropeana.ro/curtea-de-conturi-europeana-explica-alocarea-bugetului-politicii-de-coeziune-post-2020-romania-alaturi-de-alte-sase-state-membre-va-primi-mai-multi-bani-in-conditiile-in-care-75-din-fonduri-vor-fi/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pentru-educatie-tibor-navracsics-la-bucuresti-dorim-sa-dublam-finantarea-pentru-programul-erasmus-astfel-incat-sa-cream-noi-oportunitati-pentru-tinerii-din-intreaga-societate/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/30/migranti-washingtonul-intrerupe-ajutoarele-financiare-pentru-america-centrala--283787
https://www.caleaeuropeana.ro/gest-rar-de-unitate-la-summitul-ligii-statelor-arabe-cele-22-de-state-membre-condamna-decizia-lui-donald-trump-de-a-recunoaste-suveranitatea-israelului-asupra-inaltimilor-golan/
https://www.caleaeuropeana.ro/alegeri-in-ucraina-actorul-volodimir-zelenskyi-a-castigat-primul-tur-si-se-va-duela-cu-presedintele-petro-porosenko-in-a-doua-runda-a-scrutinului-prezidential/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1914_en.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-reactioneaza-rapid-dupa-ce-parlamentul-britanic-a-respins-din-nou-acordul-brexit-donald-tusk-convoaca-o-reuniune-de-urgenta-a-consiliului-european-pentru-data-de-10-aprilie/
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-reactioneaza-rapid-dupa-ce-parlamentul-britanic-a-respins-din-nou-acordul-brexit-donald-tusk-convoaca-o-reuniune-de-urgenta-a-consiliului-european-pentru-data-de-10-aprilie/
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 Președinția română a Consiliului UE sprijină Serbia în procesul de aderare la UE, însă atrage atenția

că deschiderea altor capitole de negociere depinde de progresul reformelor administrative și al
dialogului Belgrad – Pristina. (RO) 
  

 Președinția română și Parlamentul European au ajuns la o interpretare comună cu privire la
InvestEU, noul instrument financiar de sprijinire a investițiilor și a creării de locuri de muncă în Uniune.
(RO) 
  

 Sediul noii Autorități Europene a Muncii, care va fi înființată în baza acordului încheiat între
Parlamentul European și Președinția română a Consiliului UE, urmează să fie decis până la finalul lunii
iunie, țări precum Bulgaria, Cipru, Letonia și România fiind interesate să devină gazdă a acestui nou
organism european. (RO) 
  

 Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Mihai-Eleodor Mandreș, a prezentat progresele
făcute pe perioada Președinției române a Consiliului UE, reușindu-se astfel obținerea acordului politic
cu Parlamentul European asupra a 9 dosare și continuarea negocierilor în cazul altor 4 din domeniul
uniunii piețelor de capital. (RO) 
  

 În contextul exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, pe 26
martie 2019 a avut loc, la București, conferința privind „Cercetarea și inovarea în domeniul capabilităților
pentru apărare.” (RO) 
  

 Orașul Cluj-Napoca a găzduit principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor privind
politica de coeziune şi fondurile structurale în 2019, având ca temă ,,Susținerea și dezvoltarea unei
politici de coeziune eficiente pornind de la autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană.” (RO) 
 

 
 

 Conform unui sondaj publicat de Splendid Research, 31% dintre germani au declarat că au o părere
negativă despre UE, în timp ce 57% văd UE într-o lumină pozitivă, iar 11% dintre ei sunt indeciși
înaintea alegerilor europene. (RO) 
  

 Parlamentul European a lansat noi estimări referitoare la viitoarea sa componență, care va cuprinde
705 membrii în contextul retragerii Regatului Unit din UE, preconizându-se o creștere cu 7 mandate
pentru PPE, cea mai mare familie politică europeană. (RO) 
  

 Parlamentul European, reunit la Strasbourg în penultima sesiune plenară dinainte alegerilor europene
din luna mai 2019, a decis că va începe în toamnă negocierile cu statele membre privind fondurile
regionale și de coeziune pentru perioada 2021-2027. (RO) 
  

 Facebook a înăsprit regulile privind plasarea de publicitate electorală, în urma presiunilor exercitate
de Comisia Europeană care a solicitat în repetare rânduri platformelor online să sporească eforturile
pentru prevenirea amestecurilor străine în alegerile europene. (RO)

 euroindicatori Șomajul în zona euro la 7,8% în februarie 2019. Rata șomajului ajustată
sezonier a fost stabilă, comparativ cu ianuarie 2019 și în scădere de la 8,5% în februarie 2018.
Rata șomajului în UE-28 a fost de 6,5 % în februarie 2019, stabilă în comparație cu ianuarie
2019 și în scădere față de 7,1% înregistrată în luna februarie 2018. Aceasta rămâne rata cea
mai scăzută înregistrată în UE-28 începând cu luna ianuarie 2000. 
Rata șomajului în România a fost de 3.8% în luna februarie 2019.  [EN] 
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 Aproximativ 28% din populația UE cu vârsta cuprinsă între 16 ani și peste, nu au practicat
exerciții fizice în afara orelor de program în 2017, în contrast cu restul populației UE, care a
practicat o anumită formă de sport, fitness sau activități recreaționale în timpul lor liber. Într-o
săptămână obișnuită, puțin peste o treime (27%) din populația UE a practicat exerciții fizice timp
de trei ore, 17% între 3 și 5 ore, iar 28% pentru 5 sau mai multe ore.  

 
În cele mai multe state membre, majoritatea populației a realizat anumite forme de exerciții fizice
în timpul lor liber, cea mai mare proporție fiind în România (96%). 



 
[EN]  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190328-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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