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 Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani dorește ca programele și rubricile Cadrului
Financiar Multianual 2021-2027 să fie aprobate înainte de alegerile europene din mai 2019. (RO) 
  

 Guy Verhofstadt, liderul ALDE, avertizează România cu activarea articolului 7 din Tratatul UE: „Nu
sunteți departe de o astfel de procedură dacă veți continua să ignorați recomandările Comisiei de la
Veneția”. (RO) 
  

 Cancelarul german Angela Merkel a propus organizarea unui summit UE-China în 2020, când
Germania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. (RO) 
  

 Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a prezentat marți, 15 ianuarie 2019, în plenul Parlamentului
European, rezultatele președinției austriece a Consiliului Uniunii Europene, cu un mesaj pentru
România: „Fiecare dintre noi suntem doar o verigă dintr-un lanț. Urez toate cele bune președinției
române”.  (RO) 

https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-parlamentului-european-mesaj-catre-consiliul-ue-prezidat-de-romania-cu-privire-viitorul-buget-european-nu-putem-sa-ne-permitem-sa-nu-dam-raspunsuri-cetatenilor/
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 Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu a aprobat alocarea a 266 de milioane de

euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru îmbunătățirea sistemului de
cadastru din România, în special a cadrului legal şi a transparenţei drepturilor de proprietate. (RO) 
  

 UE a adoptat cel mai mare buget umanitar anual pentru 2019, din care cea mai mare parte va fi
direcționată către crizele din Siria și Yemen. (RO) 
  

 UE riscă să nu își atingă obiectivele privind eficiența energetică în 2020. Potrivit Eurostat, consumul
de energie al UE crește, în ciuda obiectivelor de reducere a cererii în Europa. (EN) 
  

 Spania este prima țară din Uniunea Europeană care aplică „taxa Google”, prin care companiile
online cu venituri totale de 750 de milioane de euro pe an trebuie să plătească taxe în statul în care
generează profit. (RO) 
  

 Ca parte a angajamentului ei în materie de transparență, Comisia Europeană a adoptat, pe 18
ianuarie 2019, două propuneri de directive de negociere pentru discuțiile sale comerciale cu Statele
Unite: una privind evaluarea conformității și una privind eliminarea tarifelor pentru mărfurile industriale.
(RO) 
  

 Suedia a pus capăt unei crize politice de patru luni prin reconfirmarea de către parlament a
premierului social-democrat Stefan Lofven. Acest vot de încredere vine după numeroase încercări
eşuate de a forma un guvern după alegerile din septembrie 2018, încheiate cu rezultate neconcludente.
(RO) 
  

 Prima reuniune majoră găzduită de România în cadrul președinției Consiliului UE va reuni, pe 30 și
31 ianuarie 2019, la București miniștrii apărării din statele membre UE, alături de care va participa și
secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. (RO) 
  

 Premierul grec Alexis Tsipras şi guvernul său au obținut miercuri, 16 ianuarie 2019, un nou vot de
încredere în parlament, după ce unul dintre partenerii coaliţiei de guvernare, ministrul apărării, Panos
Kammenos, a părăsit executivul pe fondul disputelor privind numele provinciei istorice Macedonia. (RO) 
  

 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că armata franceză va rămâne angajată în lupta
contra grupării jihadiste Stat islamic (SI), în pofida retragerii forţelor americane din Siria. (RO) 
  

 Statele Unite îndeamnă autorităţile Republicii Moldova să ia toate măsurile necesare pentru a
asigura un proces electoral liber şi corect în perspectiva alegerilor legislative din 24 februarie 2019.
(RO) 
  

 Fostul premier italian Silvio Berlusconi, liderul partidului de centru-dreapta Forza Italia, a anunţat joi,
17 ianuarie 2019, că va candida la alegerile europene din mai 2019. (EN) 
  

  Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică, 20 ianuarie 2019, în centrul Atenei pentru a protesta
împotriva acordului privind noul nume al Macedoniei, pe care parlamentul elen ar urma să îl ratifice în
curând. (RO) 
  

 Flota rusă din Marea Neagră monitorizează mişcările navei de război americane Donald Cook, care
a început să traverseze Strâmtoarea Dardanele spre Marea Neagră în data de 19 ianuarie 2019 cu
scopul de a „desfăşura operaţiuni de securitate maritimă cu aliaţii şi partenerii NATO din regiune”. (RO) 
  

  Parlamentul European a votat, pe 17 ianuarie 2019, noi reguli care vor restrânge accesul la fonduri
europene pentru statele membre care nu respectă statul de drept. (EN) 
  

 Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat vineri, 18 ianuarie 2019, că relaţiile între
Germania şi Italia sunt mai importante ca oricând în faţa creşterii sentimentului eurosceptic în ambele
ţări. (RO) 
  

  Autorităţile bulgare au reţinut 43 de persoane în diferite oraşe din ţară, în cadrul unei operaţiuni
împotriva finanţării terorismului internaţional. (RO) 
  

 Preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat propunerea Germaniei de a trimite observatori germani şi
francezi în strâmtoarea Kerci care să verifice dacă Moscova respectă libertatea de navigaţie între Marea
Neagră şi Marea Azov. (RO) 
  

 Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat că Ungaria intenționează să împiedice
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aplicarea Pactului global al ONU privind migrația, deoarece acesta se concentrează pe gestionarea
fenomenului şi nu pe oprirea lui. (RO) 
  

 Solicitanţii de azil din Algeria, Georgia, Maroc şi Tunisia vor întâmpina mai multe dificultăţi în a-şi
revendica dreptul de a rămâne în Germania, conform unui nou proiect de lege votat pe 18 ianuarie 2019
în Bundestag. (RO) 
  

 Reprezentanţii statelor din Parteneriatul euro-mediteranean (EUROMED) s-au angajat să coopereze
în războiul împotriva traficului de persoane, cu prilejul unei reuniuni care a avut loc vineri, 18 ianuarie
2019, în capitala malteză La Valletta. (RO) 
 

 Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, vrea ca Uniunea Europeană să sancționeze ţările care, începând
cu Franța, „sărăcesc Africa”  și care, în opinia sa, sunt la originea dramei migranților din Mediterană.
(RO) 
  
  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene (#RO2019EU) 

 
 În cadrul sesiunii dedicate prezentării programului de lucru al președinției României la Consiliul

Uniunii Europene, premierul Viorica Dăncilă a declarat că „cetățenii români resimt un tratament inegal și
inechitate când văd că România este ținută în afara spațiului Schengen”. (RO) 
  

 Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb: „Președinția română a Consiliului UE este pregătită
să încheie un acord general parțial privind politica de coeziune până la Consiliul Afaceri Generale din 25
iunie 2019”. (RO) 
  

 România a semnat, pe 14 ianuarie 2019, primul acord internațional în numele Uniunii Europene -
Acordul de Parteneriat în domeniul pescuitului durabil între UE și Maroc. (RO) 
  

 Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au semnat joi, 17 ianuarie 2019, la Strasbourg,
șase documente legislative europene care urmează să intre în vigoare. (RO) 
  

 Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene a finalizat procesul de adoptare a primului dosar
în domeniul afacerilor economice şi financiare, respectiv regulamentul privind acoperirea minimă a
pierderilor pentru expunerile neperformante. (RO) 
  

 Ministerul Afacerilor Externe (MAE): „Ministrul de stat pentru Europa şi America al Regatului Unit a
transmis că drepturile românilor din Marea Britanie vor fi respectate, indiferent de deznodământul
Brexit”. (RO) 
  

 În contextul în care va reprezenta România în calitate de Preşedinţie în exerciţiu a Consiliului Uniunii
Europene, Klaus Iohannis va participa pe 22 ianuarie 2019, în orașul Aachen din Germania, la
ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german, având ca obiectiv
„întărirea legăturile deja strânse” între cele două state. (RO) 
  
BREXIT 

 
 Parlamentul britanic a respins, pe 15 ianuarie 2019, cu o majoritate de 432 de voturi, acordul

negociat între Regatul Unit și Uniunea Europeană pentru Brexit. (RO) 
  

 Înaintea votului crucial din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit din
Uniunea Europeană, 111 europarlamentari au semnat o scrisoare deschisă prin care îi îndeamnă pe
britanici să renunțe la ieșirea din UE. (RO) 
  

 La numai o zi după ce Parlamentul britanic a respins acordul privind Brexitul, liderul opoziţiei
laburiste Jeremy Corbyn a prezentat o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Theresa
May. (RO) 
  

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/18/ministrul-ungar-de-externe-bruxellesul-trebuie-impiedicat-sa-implementeze-pactul-onu-cu-privire-la-migratii--243483
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 Mai multe publicații internaționale își exprimă îngrijorarea în urma votului din Parlamentul britanic
privind Brexitul: „Niciun acord, nicio speranţă, nicio idee, nicio încredere", notează tabloidul The Daily
Mirror. (RO) 
  

 Guvernul britanic condus de premierul Theresa May a supraviețuit moțiunii de cenzură depuse de
Partidul Laburist în urma votului din Parlament privind Brexitul. (RO) 
  

 Fostul premier britanic David Cameron a declarat că nu regretă decizia de a convoca referendumul
desfăşurat pe 23 iunie 2016, în urma căruia britanicii au ales să părăsească Uniunea Europeană,
aceasta fiind rezultatul unei promisiuni electorale făcută înaintea alegerilor din anul 2015. (RO) 
  

 Negociatorul pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat joi, 17 ianuarie 2019, la
Lisabona, că în cazul Brexit-ului „este necesar să se ia decizii, nu să se acorde timp suplimentar”
Regatului Unit. (RO) 
  

 Parlamentul britanic va dezbate şi îşi va exprima votul asupra planului B privind Brexitul al
premierului Theresa May în data de 29 ianuarie 2019. (RO) 
  

 Mai multe state membre ale Uniunii Europene și-au anunțat măsurile pregătite în eventualitatea unui
Brexit fără acord. Olanda va permite cetățenilor britanici care trăiesc și muncesc pe teritoriul său să își
păstreze aceste drepturi, beneficiind de o perioadă de 15 luni pentru a solicita un permis de şedere.
(RO) 
  

 Guvernul luxemburghez a prezentat vineri, 18 ianuarie 2019, o serie de măsuri menite să asigure că
britanicii care lucrează pe teritoriul său nu-şi vor pierde locurile de muncă în cazul ieşirii fără acord a
Regatului Unit din UE. (RO) 
  

 Franța declanșează planul său legat de un Brexit fără acord, care include măsuri legislative și
juridice pentru protejarea drepturilor concetățenilor care trăiesc în Regatul Unit. (RO)

Verzii din Parlamentul European acuză
industria chimică de implicare în procedura
de reînnoire a autorizației privind glifosatul,
erbicidul cu potențial cancerigen. (EN) 
 
Pe 15 ianuarie 2019, Parlamentul European a
votat în favoarea raportului privind egalitatea
de gen în politicile fiscale, care prevede și
scutirea produselor sanitare de la plata TVA.

Parlamentul European a adoptat joi, 16
ianuarie 2019, noi reguli care facilitează
obținerea unor documente temporare de
călătorie pentru cetățenii ale căror
pașapoarte au fost pierdute, furate sau
deteriorate în afara UE. (EN) 
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(EN) 
 

 
Parlamentul European a votat, pe 16 ianuarie
2019, în favoarea programului de investiții
InvestEU, propus pentru a stimula investițiile
private și publice în Europa în următorul
buget pe termen lung al UE. (EN) 
 
 
 

 
Parlamentul European a votat miercuri, 16
ianuarie 2019, extinderea acordului comercial
dintre UE și Maroc pentru a cuprinde și
Sahara de Vest. (EN) 
 

 
Parlamentul European a votat pentru
majorarea bugetului alocat Fondului
European de Ajustare la Globalizare, care
vizează îmbunătățirea competențelor și a
capacității de inserție profesională a
lucrătorilor care își pierd locul de muncă. (EN)

 
Austria 
La 15 ianuarie 2019, președintele
Consiliului Național, Wolfgang Sobotka, și-
a exprimat regretul față de votul din
Parlamentul britanic și a reiterat ideea că
o retragere ordonată este cea mai bună
soluție pentru ambele părți, dar Austria
este pregătită și pentru situația unui Brexit
fără acord [AT]

 
Belgia 
La 15 ianuarie, în Camera
Reprezentanților a fost înregistrată
propunerea legislativă prin care
lucrătorilor independenți li se asigură
aceleași condiții de concediu medical ca și
salariaților [BE] 
 
 

 
Bulgaria 
La 16 ianuarie, Adunarea Națională a
însărcinat Consiliul de Miniștri să
pregătească un proiect de tratat
internațional și să negocieze cu guvernul
Statelor Unite cu privire la achiziționarea
unor avioane multirol F16-V [BG]

 
Cipru 
La 16 ianuarie, Președintele Parlamentului
a dat o declarație cu privire la necesitatea
reformei în domeniul justiției [CY]

Croația 
La 15 ianuarie, președintele Parlamentului
croat, Gordan Jandroković, a participat la
o conferință de presă organizată  cu
ocazia primei aniversări a aplicării
Tratatului de liber schimb Uniunea
Europeană-Canada (CETA),
organizată de Ambasada Canadei în
Republica Croația [HR] 
La 16 ianuarie, Comisia pentru afaceri
europene  a discutat propunerea pentru 
Planul de armonizare a legislației
Republicii Croația cu legislația comunitară

Danemarca 
La 15 ianuarie 2019, ministrul afacerilor
externe și integrării, Inger Støjberg, a dat
explicații în fața parlamentarilor cu privire
la propunerea danezo-austriacă privind un
sistem european de azil mai bun și
lucrările pentru înființarea unui centru de
azil sau a unui centru de primire în
Europa, dar în afara UE [DK]
La 17 ianuarie, comisiile pentru afaceri
sociale, interne și pentru copii au cerut
miniștrilor de resort să  explice modul în
care pot continua să ofere cetățenilor cu
handicap un loc pe piața muncii, în situația
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/investeu-sds-make-sure-eu-invests-sustainable-future-and-just-transition-all
https://www.guengl.eu/european-parliament-votes-to-extend-eu-morocco-agreement-to-western-sahara-despite-ecj-ruling/
https://alde.eu/en/news/1220-the-european-globalisation-adjustment-fund-increased-to-help-more-redundant-workers-in-the-eu/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0029/index.shtml
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3466
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4628
http://www.parliament.cy/el/%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-2019/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-16012019
http://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UUI/samspm/N/index.htm


pentru 2019  și a propus adoptarea lui de
către plenul Parlamentului  [HR]

în care o serie de municipalități nu
cooperează în aceste sens [DK] 
La 18 ianuarie, Comisia europeană,
Comisia pentru politică externă și grupul
de monitorizare pentru Brexit au organizat
o întâlnire cu organizații ale societății
civile, pentru a dezbate urmările Brexitului
[DK]

Estonia 
La 14 ianuarie, Comitetul Constituțional al
Riigikogu a decis să trimită  plenului
proiectul de lege privind reglementarea
condițiilor de rezidență în Estonia, după
Brexit,  pentru cetățenii Regatului Unit și
membrii familiilor acestora [EE] 
La 15 ianuarie, proiectul de lege privind
prevenirea corupției  a trecut a doua
lectură în plenul Parlamentului [EE]

 
Finlanda 
La 15 ianuarie, președintele
Parlamentului, Paula Risikko,a susținut un
discurs în cadrul  cadrul Forumului Gaidar
de la Moscova. Risikko este prima femeie
finlandeză  invitată la dezbaterile
principale din cadrul reuniunii anuale a
uniunii economice ruse. În plus față de
participarea la Forumul Gaidar, Risikko s-
a întâlnit cu Valentina Matvijenko,
președintele Consiliuliu Federației Ruse,
Vyacheslav Volodin, președintele Camerei
Comunelor, cu Dmitri Medvedev și
vicepremierul Tatyana Golikov [FI]

 
Franța 
Marți, 15 ianuarie, în ajunul deschiderii
"marii dezbateri naționale" cu privire la
problemele ridicate de mișcarea "vestelor
galbene", un rezumat al celor 30.000 de
plângeri adunate de primarii francezi a
fost înmânat președintelui Adunării
Naționale. Acesta  a consultat președinții
grupurilor parlamentare. Parlamentul a
fost solicitat  să joace un rol activ în
consultările care vor  avea loc între 15
ianuarie și 15 martie. A fost propusă
crearea unei comisii de  de supraveghere,
compusă din reprezentanți ai tuturor
partidelor, având misiunea de a  transmite
orientări și propuneri partenerilor sociali și
guvernului [FR]  
Tot la 15 ianuarie, Adunarea a lansat o
nouă lectură a proiectului de lege organică
privind consolidarea organizării
tribunalelor și a reformei legii justiției  [FR] 
La 17 ianuarie, Senatul a dat votul  final
pe proiectul de lege care autorizează
Guvernul să adopte prin ordonanță
măsurile considerate adecvate pentru a
diminua consecințele ieșirii Regatului Unit
din Uniunea Europeană chiar  în absența
unui acord [FR] 
La 16 ianuarie, Comisia legislativă a
procedat la trei audieri importante legate
de  "afacerea Benalla";  au fost audiați șef
de cabinet al președintelui Republicii
(Patrick Strzoda), ministrul de Interne
(Christophe Castaner) și ministrul pentru
afaceri europene și externe (Jean-Yves Le
Drian)  [FR]  
La 16 ianuarie, Comisia pentru cultură,
educație și comunicare a aprobat în
unanimitate, cu amendamente, proiectul
de lege care stabilește dreptul de
proprietate intelectuală în favoarea
agențiilor de presă și a editorilor, pentru ce
este publicat de platformele mari de
internet. Odată cu aprobarea proiectului
de lege va fi posibilă transpunerea

 
Germania 
 La 17 ianuarie a fost dezbătută
problematica Brexitului. Majoritatea
grupurilor parlamentare din Bundestag 
 se opune revizuirii acordului deja
negociat, dar respins de parlamentul
britanic. Cu largă majoritatea (cu excepția
AfD) a fost adoptată Legea tranzitorie
pentru Brexit (Übergangsgesetz)
prezentată de guvernul federal la
recomandarea Comisiei pentru afaceri
Europene.  Legea se va aplica numai de
la data intrării în vigoare a acordului de
retragere . Ministrul de externe, Heiko
Maas, intervenind în dezbaterea din
Bundestag, a asigurat că guvernul federal
își va intensifica planurile pentru un Brexit
"nereglementat" [DE]  
La  16 ianuarie, la prezentarea celui de-al
21-lea raport al Guvernului privind politica
culturală și educațională în străinătate, în
contextul întrebărilor adresate guvernului,
ministrul federal de Externe, Heiko Maas,
a subliniat că politica culturală și
educațională din străinătate este un
important "instrument al politicii de pace"
[DE] 
 
 
 
 

Irlanda 
La 16 ianuarie, Comisia pentru
supravegherea a discutat  raportul privind
bugetul pe anul 2019, controlul
cheltuielilor pentru sănătate și eventualele
implicații bugetare ale lui Brexitului [IE] 
 

http://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-europske-poslove-o-prijedlogu-plana-4
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/SOU/samspm/H/index.htm
http://%20https//www.ft.dk/da/aktuelt/kalender?pageSize=200&startDate=20190114&endDate=20190120
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/constitutional-committee-en/constitutional-committee-wants-safeguard-future-british-living-estonia-brexit/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/bill-relating-prevention-corruption-risks-passed-second-reading-riigikogu/
http://%20https//www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Risikko_Moskovassa_15012019.aspx
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7133612_5c3de58539eae.2eme-seance--questions-au-gouvernement--election-d-un-vice-president--fixation-de-l-ordre-du-jour-15-janvier-2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/reforme_justice_programmation_2018-2022#acte-15-ANNLEC-DEBATS
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/retrait_du_royaume_uni_de_lue.html
http://www.senat.fr/commission/loi/mission_dinformation_sur_les_conditions_dexercice_de_missions_de_maintien_de_lordre.html
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw03-de-brexit/584396
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw03-de-regierungsbefragung/584388
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190114-budgetary-oversight-committee-to-discuss-ifac-report-on-budget-2019-brexit-with-finance-minister/


directivei europene privind drepturile de
autor și terminarea crizei din sectorul
tipografic  [FR] 
 

 
Letonia 
La 15 ianuarie

au fost adoptate, în cadrul Comisiei
pentru afaceri sociale și muncă din
Seim, amendamente la Legea
privind protecția muncii, care
prevăd schimbări în ceea ce
privește statutul profesional și
protecția socială pentru persoanele
care desfășoară activități
independente [LV]
 Comisiile pentru economie
națională, politică agrară, politică
regională și agricultură din  Seim au
discutat amendamentele la Legea
traficului rutier care se referă la
dreptul polițiștilor de frontieră de a
desfășura, instala și elimina
mijloacele tehnice de organizare a
traficului pentru îndeplinirea
sarcinilor specifice [LV]
 în   Comisia juridică  din Seim au
fost dezbătute modificările aduse
legii pentru puterea judecătorească
[LV]

 
Italia 
În intervalul 15-18 ianuarie 2019, în
Camera Deputaților s-au discutat, ca temă
centrală,  dispozițiile necesarea  pentru
îndeplinirea obligațiilor care decurg din
aderarea Italiei la Uniunea Europeană [IT] 
Pe 16 ianuarie, Comisia pentru afaceri
europene din Camera Deputaților a
dezbătut proiectul de decret legislativ de
punere în aplicare a Directivei (UE)
2016/1919 privind accesul la asistență
juridică pentru suspecți și inculpați în
cadrul procedurilor penale și pentru
persoanele solicitate în cadrul procedurii
de executare a mandatului european de
arestare [IT] 
 
 
 
 
 
 

Spania 
La 14 ianuarie, președintele Congresului,
Ana Pastor, a primit de la ministrul
finanțelor, María Jesús Montero, Bugetul
de stat pentru anul 2019) aprobat de
Consiliul de Miniștri [ES] 
La 15 ianuarie, președintele Congresului,
Ana Pastor, și președintele Parlamentului
European, Antonio Tajani, au inaugurat
expoziția de fotografie „Spania
Europeană“, în spațiu „Emilio Colombo“
din clădirea Parlamentului European de la
Strasbourg. Expoziția își propune să
sărbătorească a 40-a aniversare a
Constituției spaniole și să ilustreze cele
mai importante momente  ale istoriei
spaniole din ultimele decenii, ca expresii
ale proiecției europene a țării  [ES]

 
Suedia 
La 17 ianuarie, Comisia pentru
transporturi a organizat o audiere publică
cu privire la contribuția sectorului
transporturilor la atingerea obiectivelor
climatice [SE] 
La 18 ianuarie, Riksdagul  a votat
propunerea președintelui Andreas Norlen
de numire a lui Stefan Löfven în funcția de
prim-ministru  [SE] 
 

http://www.senat.fr/presse/cp20190116c.html
http://-%20http//www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27573-pilnveidos-darba-aizsardzibas-prasibu-piemerosanu-atbilstosi-aktualajam-nodarbinatibas-tendencem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27574-plano-paplasinat-robezsargu-tiesibas-satiksmes-organizacija
http://%20http//www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27576-inese-libina-egnere-likumdeveja-un-tieslietu-padomes-dialogam-ir-nozimiga-loma-kvalitativu-likumu-izstrade
http://www.camera.it/leg18/1
http://www.camera.it/leg18/1099?slAnnoMese=201901&slGiorno=16&shadow_organo_parlamentare=2814&primaConvUtile=ok
http://%20http//www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32049&anyo=2019&mes=1&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32029&anyo=2019&mes=1&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://%20https//www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/jan/15/oppen-utfragning-om-en-fossiloberoende-transportsektor/
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/


Raport: Produse chimice în apele europene [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-265/17P 
Comisia/United Parcel Service - concurență [EN]

Este acordul Eurogrup-ului privind
Mecanismul european de stabilitate
(MES) un progres real? 
 
Acordul Eurogrup-ului cu privire la reforma
zonei euro din decembrie 2018 nu este un
punct de plecare - consideră experții
Grupului de reflecție Bruegel, de la
Bruxelles. Cu toate acestea, aceast
acord conține o serie de reforme tehnice
de mică anvergură, dar potențial
importante - în special în ceea ce privește
instrumentele MES. Unele reprezintă o
îmbunătățire, dar există și lacune clare
care ar trebui corectate la viitorul
Summit al zonei euro.

 euroindicatori Producţia industrială a scăzut cu 1,7% în
zona euro. În scădere cu 1,3% în UE28. [EN] 

https://www.eea.europa.eu/publications/chemicals-in-european-waters
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1589893/ro/
http://bruegel.org/2018/12/does-the-eurogroups-reform-of-the-esm-toolkit-represent-real-progress/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9490436/4-14012019-AP-EN.pdf/9d606acd-97bc-4a5b-8c4c-a270888aab0a


 euroindicatori Trimestrul 3 al 2018: Surplusul de cont
curent în UE28 este de 38,7 miliarde euro. [EN] 

 euroindicatori Surplusul comerţului internaţional de bunuri
în zona euro este de 19 miliarde euro. Deficit de 3,2 miliarde
euro pentru UE28. [EN] 

 Comerţul internaţional cu servicii: Surplusul UE a crescut la
190 miliarde euro în 2017. SUA au continuat să fie principalul
partener atât pentru exporturi, cât şi pentru importuri.[EN] 

 euroindicatori Noiembrie 2018, comparativ cu octombrie
2018: Producţia în construcţii a scăzut cu 0,1% în zona euro şi
a crescut cu 0,2% în UE28. [EN] 

 euroindicatori Decembrie 2018: Inflaţia anuală a scăzut la
1,6% în zona euro şi la 1,7% în UE. Cele mai mari rate anuale
au fost înregistrate în Estonia (3,3%), România (3,0%) şi
Ungaria (2,8%). [EN] 

 euroindicatori Al treilea trimestru al 2018, comparativ cu al
treilea trimestru al 2017: Preţurile locuinţelor au crescut cu
4,3% atât în zona euro, cât şi în UE. [EN]
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9497430/6-15012019-AP-EN.pdf/2e5aed34-bee4-43de-ae74-84941678b9f1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499935/2-16012019-AP-EN.pdf/3644d7b2-ac7d-4cca-810e-afabd3c00640
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9507790/2-18012019-AP-EN.pdf/3719aa14-f720-4ed7-a917-bb609f11a208
http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/


@cdep_ro cameradeputatilor IPEX - Camera Deputaţilor

Copyright © 2019 Direcţia pentru Uniunea Europeană. 
 
Autori: 
Dana Honciuc 
Ioana Cristina Vida 
Filip Clem 
Ana Maria Chirilă 
Ilhan Ibram - Corespondent IPEX
 
 
Photo Credits: 
©European Parliament 
©Eurostat 
Icons made by Vectors Market, Freepick, Smashicons, Prosymbols from www.flaticon.com 
Header image made by Freepick

 
Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 
ilhan.ibram@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
file:///C:/Users/dana.vasiliu/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///C:/Users/dana.vasiliu/Downloads/*%7CUNSUB%7C*

