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Spania 
Congresul general a adoptat proiectele de lege referitoare la Brexit, egalitatea de șanse, statutul
entităților locale, măsurile luate împotriva sărăciei lucrătorilor, ziua de lucru, excedentul
bugetar. [ES]

 
Franța 
Adunarea Națională 
Comisiile pentru finanțe, economie și control bugetar au dezbătut proiectul de lege referitor la
introducerea unei taxe asupra serviciilor digitale și modificarea impozitului pe venit. [FR] 
La inițiativa președintelui Macron, Adunarea Națională a inițiat seria "marilor dezbateri
naționale". [FR] 
Consiliul Constituțional și-a publicat decizia asupra Legii pentru întărirea și menținerea ordinii
publice în timpul manifestațiilor. [FR] 
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru reformarea cadrului general al politicilor pentru
mobilitate. [FR]

 
Italia 
Senatul a examinat moțiunile referitoare la autism [IT] și rezervele de aur ale Băncii
Naționale. [IT] 
Comisiile Senatului au dezbătut teme referitoare la:

  evoluția indicatorilor pentru bunăstare și creștere sustenabilă [IT]
siguranța și stabilitatea financiară în cazul Brexitului [IT]

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32950&anyo=2019&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1737.pdf
https://granddebat.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-780-dc-du-4-avril-2019-communique-de-presse
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201902/orientation_des_mobilites.html#c645478
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1107137/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa-sezionetit_m-oggetto_msa100042t2100083100098e100106
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1106891/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37998.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51515.htm


 
Camera Deputaților a dezbătut probleme legate de:

reducerea numărului parlamentarilor [IT]
eutanasie [IT]
hărțuirea și hărțuirea în mediul virtual [IT]
educația civică pentru o cetățenie activă [IT]
măsuri pentru relansarea sectorului agricol aflat în criză [IT]
regionalismul diferențiat [IT]

Germania 
În comisiile Bundestagului au fost
dezbătute probleme legate de: [DE]

protecția socială pentru lucrători și
lucrătorii independenți 
criminalitatea organizată în
contextul conflictelor armate
întărirea siguranței în domeniul IT 
alegerile europene
înapoierea bunurilor culturale
preluate în perioada colonială
recunoașterea potențialului
agriculturii ecologice
prețul energiei
tratatul comercial cu Australia
rețelele 5 G ale companiei Huawei
cooperarea internațională pentru
dezvoltarea economică a Africii

 
Țările de Jos 
Camera Reprezentanților a adoptat
modificările la Legea locuinței [NL] și la
Legea privind supravegherea
financiară. [NL] 
Guvernul a transmis proiectul de raport
pentru aprobarea aderării Macedoniei de
Nord la Organizația Tratatului Atlanticului
de Nord. [NL] 
 
Printre temele dezbătute în comisii s-au
aflat:

modificarea sistemului de pensii
[NL]
transformarea pieței muncii [NL]
situația vaselor cu migranți
naufragiate în Marea Mediterană
[NL]
situația femeilor antreprenor [NL]
lista "paradisurilor fiscale" [NL]

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Membrii Grupului Socialiștilor &
Democraților din Parlamentul European
au votat la 4 aprilie 2019, împotriva
măsurilor care vor impune colectarea și
stocarea amprentelor digitale ale tuturor

 
 
Parlamentul European a votat în favoarea
unui Fond european social actualizat,
"FSE +", un instrument-cheie al UE pentru
a investi în oameni. Bugetul propus pentru
noul FSE+ pentru 2021-2027 este de

https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1067
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1062
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1060
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1065
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1073
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=116
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=116
https://www.bundestag.de/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P05215
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P05218
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35180
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z03538&did=2019D14428
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z03762&did=2019D13995
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z06865&did=2019D14184
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D14270&did=2019D14270
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019D14213&did=2019D14213


cetățenilor europeni pe toate cărțile de
identitate noi. Grupul S&D consideră că
această decizie ar trebui lăsată la
latitudinea statelor membre, în cadrul unor
dezbateri reale ce ar putea avea loc la
nivel național. [EN] 
 
În cadrul dezbaterilor privind introducerea
controlului la frontierele interne în spațiul
Schengen, Parlamentul European și-a
reafirmat opoziția adoptând un raport cu
privire la controalele temporare la
frontierele interne, care au fost reintroduse
de șase state în cursul crizei migranților și
care în prezent nu mai sunt justificate și ar
trebui eliminate cât mai curând posibil.
Raportul prezintă, de asemenea, norme
mai clare privind circumstanțele în care
pot fi reintroduse în viitor controalele la
frontieră și stabilește termene mai stricte
în ceea ce privește durata acestora.
Membrii Grupului S&D și-au exprimat
dezamăgirea față de refuzul guvernelor
naționale de a ajunge la o înțelegere în
privința unei teme importante pentru
Europa. [EN] 
 

 
 
Președintele Comisiei pentru industrie,
cercetare și energie din Parlamentul
European și purtătorul de cuvânt al
Grupului Partidului Popular European
(PPE), dl Jerzy Buzek a declarat, după
adoptarea acordului provizoriu privind
normele comune pentru piața internă a
gazelor naturale, că Directiva privind
gazele trebuie să respecte normele stricte
ale pieței interne a UE. Această directivă
se va aplica și controversatului proiect al
gazoductului „NordStream2”. [EN]

101,2 miliarde EURO, o creștere cu 21%,
comparativ cu perioada 2014-2020, iar
scopul acestuia este de a îmbunătăți
oportunitățile de muncă și de a contribui la
creșterea standardului de viață.
Raportorul din umbră al Grupului Alianței
Liberalilor și Democraților pentru Europa
(ALDE), dl Jasenko Selimovici, a introdus
în raportul referitor la propunerea de
regulament al Parlamentului European și
al Consiliului privind Fondul social
european Plus (FSE+) două puncte
importante : creșterea alocării resurselor
pentru acțiuni specifice care sprijină
încadrarea în muncă a tinerilor, de la 10%
la 15% în ceea ce privește țările cu o rată
NEET mare (persoane care nu sunt
încadrate profesional și nu urmează niciun
program educațional sau de formare),
respectiv includerea migranților în
grupurile țintă vizate de integrarea
economică pe termen lung. [EN] 
 
Parlamentul European a adoptat la 4
aprilie 2019, o legislație care instituie un
produs paneuropean personal de pensii
complementar, voluntar și individual
(PEPP).  Intervențiile vicepreședintelui
ALDE și raportor în acest dosar, dna
Sophie in‘t Veld, au fost importante pentru
realizarea unui acord. Parlamentul
European a adăugat măsuri de protecție
mai stricte în ceea ce privește protecția
consumatorului, portabilitatea, acțiunile
colective în despăgubire și ideea unui
PEPP „de bază”, cu opțiuni de investiții
foarte sigure, disponibile pentru ca toți
cetățenii UE să poată investi în acestea.
[EN] 
 

 
 
 
 
 

Deputații europeni au votat la 2 aprilie 2019 asupra direcțiilor politicii agricole comune (PAC) a
UE pentru următorii șapte ani. Propunerile intenționează să continue să acorde sprijin
agricultorilor din UE pentru a garanta siguranța alimentară, făcând totodată PAC mai flexibilă și
adaptabilă la evoluțiile viitoare. Responsabilul pe domeniul agricol din Grupul Reformiștilor și
Conservatorilor Europeni, dl Jim Nicholson a declarat înainte de vot: “Europa are nevoie de
fermierii care ne asigură siguranța alimentară. Am încercat să acordăm statelor posibilitatea de a
adapta politicile după nevoile și împrejurările locale și am încercat să îi punem pe fermieri în
centrul procesului de elaborare a acestor programe, astfel încât acestea să le profite. Având în
vedere că tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în agricultură, avem nevoie să ne
asigurăm că putem ține seama de noile oportunități pe care le oferă inovarea, în special în ceea
ce privește durabilitatea.” [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/forcing-eu-citizens-give-fingerprints-all-new-id-cards-wrong-approach
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-will-never-accept-permanent-internal-borders-within-schengen-area
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/ending-the-abuse-of-monopolies-in-the-gas-market
https://alde.eu/en/news/1288-european-parliament-votes-for-more-investment-in-people-s-education-and-skills/
https://alde.eu/en/news/1287-liberals-and-democrats-hail-establishment-of-groundbreaking-pan-european-personal-pension-product/
https://ecrgroup.eu/article/new_cap_to_give_member_states_more_responsibility


 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-501/17 
Germanwings -Un operator de transport aerian este obligat să plătească compensaţii pasagerilor
pentru o întârziere de trei ore sau mai mare în cazul deteriorării unei anvelope a unei aeronave
din cauza unui şurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare numai dacă nu a utilizat toate
mijloacele de care dispune pentru a limita întârzierea zborului [RO]

Agenția Uniunii Europene pentru drepturile fundamentale 
Al doilea studiu al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea - femeile rome din

nouă state membre ale UE [EN] 
 
Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă 

 Viitorul producției în Europa. Deplasarea activităților din  lanțul valoric. Prezentare generală
2015-2018 [EN] 
 
Agenția europeană a mediului 

Monitorizarea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și autoutilitare noi în 2017 [EN]

Sărăcia energetică și lupta împotriva încălzirii globale au fost printre principalele teme dezbătute
la cea de-a 23 ședință a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a
Comitetului European al Regiunilor. Președintele ENVE, dl Cor Lamers a declarat: „Tinerii

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1874320/ro/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-eu-minorities-survey-roma-women_en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18010en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18010en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new-2


europeni ne reamintesc săptămânal starea de urgență în domeniul climei în care trăim și trebuie
să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor. Trebuie să punem la punct măsuri noi și inovatoare
pentru a maximiza potențialul de conversie a tranziției către o energie curată Europei către
creștere economică durabilă și locuri de muncă. În calitatea sa de adunare a orașelor și
regiunilor din UE, ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a concretiza mecanismele
formale de implicare a autorităților locale și regionale în politicile UE și naționale în domeniul
climei și al energiei.” 
Membrii comisiei au adoptat un proiect de aviz pe tema „O planetă curată pentru toți: O
viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și
neutră în ceea ce privește clima”.

În avizul său recent adoptat privind viitorul UE: „Beneficii pentru cetățeni și respectarea
valorilor europene”, Comitetul Economic și Social European (CESE) și-a exprimat convingerea
fermă că sensibilizarea cetățenilor cu privire la beneficiile UE printr-o mai bună comunicare,
consolidând, în același timp, convergența între regiuni și între statele membre, ar putea contribui
la reducerea percepției că beneficiile UE sunt uneori ignorate sau minimalizate de mișcările
populiste și eurosceptice.

Avizul CESE, care a fost solicitat de
Președinția română, prezintă propuneri de
creștere a coeziunii sociale și economice
la nivelul UE, ceea ce va contribui la
restabilirea legăturilor dintre cetățeni și
politicile UE. Comitetul recomandă
adoptarea unei abordări durabile și
subliniază necesitatea de a realiza
obiectivele de dezvoltare durabilă și alte
acorduri privind clima, biodiversitatea și
apa. [EN]

În cadrul Comitetului Economic și Social
European, factori de decizie și
reprezentanți ai societății civile au avut un
schimb de opinii privind moneda euro ca
activ strategic și modalitățile de sprijinire a
unei dezvoltări economice mai echilibrate
în lume. Audierea a oferit o contribuție
valoroasă la lucrările în curs de elaborare
a avizului Comitetului privind comunicarea
Comisiei Europene „Către un rol
internațional mai puternic al monedei
euro”.

Principalele concluzii ale audierii
menționează că printre condițiile
prealabile necesare pentru dezvoltarea

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5736-2018
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-eu-benefits-citizens-and-respect-european-values-exploratory-opinion-request-romanian-presidency
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/69343


deplină a potențialului monedei euro ca
monedă internațională se numără politici
macroeconomice solide în UE,
aprofundarea uniunii economice și
monetare și finalizarea uniunii bancare și
a uniunii piețelor de capital. [EN]

 Un raport prezentat de către Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură arată că aproximativ 113 milioane de oameni din 53 de țări continuă să se confrunte cu o situație de
insecuritate alimentară acută. (EN) 
 

 Comisia Europeană salută acordul privind instituirea, până în 2027, a unei rezerve permanente alcătuite din
10.000 de polițiști de frontieră, pentru a răspunde provocărilor comune cu care se confruntă Uniunea în ceea ce
privește gestionarea migrației și a frontierelor. (RO) 
 

 Comisia Europeană a adoptat un program de investiții de 4 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură
de mare anvergură în 10 state membre. (RO) 
 

 Comisia Europeană a hotărât să înregistreze inițiativa cetățenească europeană intitulată „Respectarea
statului de drept în cadrul Uniunii Europene.” (RO) 
 

 UE sprijină în continuare Libia, prin acordarea unui ajutor umanitar în valoare de 6 milioane de euro pentru
anul 2019. (EN) 
 

 Comisia Europeană lansează un proces de reflecție privind statul de drept în UE, trasând posibile piste de
acțiune viitoare. (RO)
 

 Parlamentul European a aprobat directiva privind datele deschise și informațiile din sectorul public, ce va
contribui la dezvoltarea de tehnologii bazate pe utilizarea intensivă a datelor, precum inteligența artificială. (RO) 
 

 Comisia Europeană a inițiat o acțiune în constatarea încălcării dreptului  Uniunii Europene împotriva Poloniei,
prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere cu datorită noului regim disciplinar pentru judecători. (EN) 
  

 Parlamentul European și Consiliul UE au votat un nou regulament pentru a spori securitatea documentelor
de identitate și de ședere în întreaga Uniune Europeană. (RO) 
  

 Comisia Europeană a publicat un comunicat de presă referitor la uniunea piețelor de capital, care vizează
produsul paneuropean personal de pensii (PEPP) - o schemă voluntară de pensii deschisă pentru toți cetățenii
Uniunii. (EN)  
  

 Comisia Europeană a publicat o nouă evaluare a punerii în aplicare a  politicilor de mediu, în scopul
îmbunătățirii realizării politicii europene de mediu și a normelor convenite de comun acord în toate statele
membre ale UE. (RO) 
 

 Parlamentul European a adoptat noi măsuri de garantare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată
pentru promovarea egalității de gen, legislație atât în beneficiul copiilor, cât și al vieții de familie. (RO) 
 

 Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a solicitat autorităților române să oprească obstacolele
puse în calea candidaturii Laurei Codruţa Kövesi pentru conducerea Parchetului European. (RO) 
 

 Parlamentul European modifică normele de combatere a practicilor ilegale în transportul rutier și de

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/69392
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1913_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1872_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1937_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1955_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0212
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1993_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190402IPR34670/masuri-de-garantare-a-echilibrului-dintre-viata-profesionala-si-cea-privata
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190402IPR34668/kovesi-are-sprijinul-parlamentului-pentru-candidatura-la-parchetul-european


îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru șoferi. (RO) 
 

 Președintele american, Donald Trump, a declarat că Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranți.
(RO) 
 

 Premierul Canadei, Justin Trudeau, a avertizat asupra riscului ingerinței Rusiei în alegerile din Canada,
prevăzute pentru luna octombrie a acestui an. (RO) 
 

 Directorul agenţiei internaţionale pentru energie atomică, Yukiya Amano, a cerut Arabiei Saudite să încheie o
,,clauză de salvgardare’’ pentru a garanta că materialul nuclear destinat primului său reactor atomic nu este
deturnat în scopuri militare. (RO) 
 

 Consiliul de Securitate al ONU se va întruni miercuri, 10 aprilie 2019, la cererea Washingtonului, pentru a
discuta despre criza umanitară din Venezuela. (RO) 
 

 Miniștrii de externe din G7, grupul celor mai industrializate state din lume, s-au reunit, în Franța, pentru a
dezbate modalitățile de combatere a inegalităților la nivel mondial. (RO) 
 

 Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a precizat că țara sa va continua să efectueze plăți în contul
contractului de achiziție a unor sisteme de rachete antiaeriene rusești S-400, în pofida presiunilor americane.
(RO) 
 

 
 

 Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a calificat pe David Cameron drept ,,unul dintre cei
mai mari distrugători ai timpurilor moderne.” (RO) 
 

 Parlamentul de la Londra a respins din nou cele patru soluții privind Brexit. (RO) 
 

 Premierul britanic, Theresa May, a cerut o nouă prelungire a termenului privind Brexit, în încercarea de a găsi,
împreună cu liderul opoziției, Jeremy Corbyn, o soluție pentru ieșirea din impas. (RO) 
 

 Parlamentul European a adoptat exceptarea, în cazul unui Brexit fără acord, a resortisanților britanici de la
cerința de a deține viză de ședere pe termen scurt în UE. (RO) 
 

 Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Regatul Unit nu va obține noi amânări
pe termen scurt ale Brexit-ului dacă Parlamentul de la Londra nu va ratifica acordul de ieșire a Regatului Unit din
UE până la 12 aprilie 2019. (RO) 
 

 Comisarul european pentru afaceri economice și financiare, fiscalitate și vamă, Pierre Moscovici, avertizează
că UE va introduce imediat controale vamale și taxe de import în cazul unui Brexit fără acord, generând costuri
suplimentare, birocrație și o creștere a declarațiilor vamale cu 40-50 %. (RO) 
 

 Premierul britanic, Theresa May, a trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în
vederea extinderii, până la 30 iunie, a termenului privind retragerea Regatului Unit din UE. (RO) 
 

 Franța și Austria consideră nejustificată solicitarea premierului britanic pentru o nouă prelungire a termenului
de retragere a Regatului Unit din UE. (RO)

 

 
 

 Parlamentul României și-a adus contribuția la dezbaterea privind viitorul UE prin organizarea unei
conferințe interparlamentare pe această temă, în București, pe 1 și 2 aprilie 2019. (RO) 
  

 Comisarul european pentru politici climatice şi energie, Miguel Arias Cañete, a efectuat o vizită la
Bucureşti, la 1 şi 2 aprilie 2019, potrivit calendarului de reuniuni informale la nivel politic organizate în
marja deținerii României a președinției Consiliului UE. (RO) 
  

 Parlamentul European și președinția română a Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu privind
consolidarea normelor în materie de protecție a consumatorilor. (RO) 
  

 În perioada 5-6 aprilie 2019, România a fost gazda reuniunii informale a miniștrilor de finanțe
(ECOFIN), în contextul deținerii președinției Consiliului UE. (RO) 
  

 Președinția română a Consiliului a coordonat poziția comună a statelor UE în cadrul celei de-a treia
reuniuni a grupului de lucru deschis în cadrul abordării strategice a gestiunii substanțelor chimice, ce a
avut loc între 2 și 4 aprilie, la Montevideo, capitala Uruguayului. (RO) 
  

 România a găzduit reuniunea informală a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, în contextul

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190402IPR34671/pe-isi-adopta-pozitia-asupra-reformei-sectorului-de-transport-rutier
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/06/donald-trump-statele-unite-nu-mai-au-capacitatea-de-a-primi-migranti--287675
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/06/canada-premierul-trudeau-a-atras-atentia-asupra-riscului-unui-amestec-al-rusiei-in-alegerile-din-canada--287653
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/05/aiea-cere-riadului-o-clauza-de-salvgardare-pentru-primul-sau-reactor-nuclear--287611
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/05/consiliul-de-securitate-al-onu-se-va-intruni-miercuri-pentru-a-discuta-despre-criza-umanitara-din-venezuela--287592
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/05/ministrii-de-externe-ai-g7-discuta-in-franta-despre-combatarea-inegalitatilor-la-nivel-mondial--287585
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/05/turcia-va-cumpara-rachetele-rusesti-s-400-in-pofida-presiunilor-americane-asigura-erdogan--287550
https://www.caleaeuropeana.ro/brexit-presedintele-comisiei-europene-jean-claude-juncker-david-cameron-este-unul-dintre-cei-mai-mari-distrugatori-ai-timpurilor-moderne/
https://www.caleaeuropeana.ro/criza-in-marea-britanie-parlamentul-de-la-londra-a-respins-din-nou-toate-cele-patru-solutii-privind-brexit-partidul-conservator-al-premierului-theresa-may-vinovat-de-mentinerea-posibilitatii-alarma/
https://www.caleaeuropeana.ro/premierul-britanic-theresa-may-va-cere-o-alta-prelungire-a-termenului-privind-brexit-de-la-ue-in-incercarea-de-a-gasi-o-solutie-impreuna-cu-jeremy-corbyn-liderul-partidul-laburist-din-opozitie/
https://www.caleaeuropeana.ro/parlamentul-european-a-adoptat-exceptarea-de-la-viza-de-scurta-sedere-in-ue-pentru-britanici-in-cazul-unui-brexit-fara-acord/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-comisiei-europene-jean-claude-juncker-da-un-raspuns-ultimativ-londrei-nu-vor-mai-fi-acordate-amanari-pe-termen-scurt-daca-acordul-de-retragere-nu-va-fi-votat-pana-pe-12-aprilie/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pierre-moscovici-avertizeaza-ca-ue-va-introduce-imediat-controale-vamale-si-taxe-de-import-in-cazul-unui-brexit-fara-acord-generand-costuri-suplimentare-birocratie-si-o-crestere-a/
https://www.caleaeuropeana.ro/theresa-may-ii-cere-lui-donald-tusk-o-noua-extindere-a-termenului-privind-brexit-pentru-a-avea-timp-sa-si-ratifice-in-parlament-acordul-negociat/
https://www.caleaeuropeana.ro/capitalele-europene-considera-nejustificata-cererea-theresei-may-privind-extinderea-brexitului-nefiind-sprijinita-de-un-plan-real-asa-cum-a-cerut-ue27-ci-mai-degraba-de-promisiuni-de-mai-bine/
https://www.caleaeuropeana.ro/parlamentul-romaniei-isi-aduce-contributia-la-dezbaterea-privind-viitorul-ue-in-pregatirea-summit-ului-european-de-la-sibiu/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-miguel-arias-canete-vizita-la-bucuresti-pentru-participarea-la-primul-consiliu-informal-de-energie-dedicat-interconectarii-regionale-si-tranzitiei-energetice-post-2020/
https://www.caleaeuropeana.ro/pachetul-de-norme-privind-protectia-online-a-consumatorilor-aprobat-astazi-de-pe-si-presedintia-romana-a-consiliului-va-pune-capat-standardelor-duble-la-produse-si-va-impune-sanctiuni-aspre-comercia/
https://www.caleaeuropeana.ro/ro2019eu-ministrul-finantelor-eugen-teodorovici-la-finalul-reuniunii-ecofin-ar-trebui-un-pachet-agresiv-impotriva-mobilitatii-selective-care-duce-la-exodul-creierelor-si-la-stoparea-cresterii-pote/
https://www.romania2019.eu/2019/04/05/presedintia-romana-a-consiliului-a-coordonat-pozitia-comuna-a-statelor-ue-in-cadrul-celei-de-a-treia-reuniuni-a-grupului-de-lucru-deschis-oewg-3-in-cadrul-abordarii-strategice-a-managementului-c/
https://www.romania2019.eu/2019/04/04/reuniune-a-comitetului-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-gazduita-la-bucuresti/


deținerii de către România a președinției rotative a Consiliului UE. (RO) 
  

 În perioada 2-3 aprilie 2019, a avut loc, în București, reuniunea informală a miniștrilor cercetării şi
inovării din statele membre ale UE. (RO) 
  

 Între 1 și 4 aprilie 2019, a avut loc, la București, conferința internațională a directorilor de servicii
penitenciare europene, cu tema „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa – prevenirea
fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare.” (RO) 
 

 
 

 Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor a organizat un exercițiu
pentru a testa răspunsul UE și planurile de criză pentru eventualele incidente privind securitatea
cibernetică, care ar putea să afecteze alegerile europarlamentare ce vor avea loc în luna mai a acestui
an. (EN) 
  

 Parlamentul European a lansat un website dedicat alegerilor europene, care va conține atât rezultate
ale alegerilor europene trecute, cât și viitoare, disponibil în toate limbile oficiale ale UE. (RO) 
  

 Conform unui sondaj IMAS, partidele politice din România care s-ar clasa pe primele trei locuri la
următoarele alegeri europarlamentare ar fi:  PNL cu 25.2% din voturi, PSD cu aproape 20% și Alianța
USR-PLUS cu 17.7% din voturi. (RO)

Agenția europeană pentru apărare 
Date despre apărare: tendințe și cifre pot fi accesate aici

Cea mai recentă dezvoltare a locuințelor europene și a industriei, 
care oferă un stil de viață mai bun

https://www.romania2019.eu/2019/04/04/reuniune-a-comitetului-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-gazduita-la-bucuresti/
https://www.romania2019.eu/2019/04/03/directiile-de-cercetare-si-inovare-la-nivel-european-dezbatute-la-bucuresti/
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-internationala-a-directorilor-de-servicii-penitenciare-europene-cu-tema-provocari-actuale-in-sistemele-penitenciare-din-europa-prevenirea-fenomenului-radicalizarii-si-reducerea-supraaglo/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2011_en.htm
https://rezultate-alegeri.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190405IPR35201/pe-lanseaza-un-website-dedicat-rezultatelor-alegerilor-europene
https://www.caleaeuropeana.ro/alegerieuropene2019-sondaj-imas-pnl-depaseste-psd-in-preferintele-electoratului-obtinand-un-scor-de-25-2-social-democratii-cotati-la-21-2-alianta-usr-plus-17-7/
https://issuu.com/europeandefenceagency/docs/defence_data_infographic_a4
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