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Bulgaria 
La 29 ianuarie, cu ocazia
întâlnirii președintelui Comisiei pentru
afaceri europene și supravegherea
fondurilor europene din Parlamentul
bulgar,  Cristian Vigenin, cu
vicepreședintele Comisiei Europene,
Valdis Dombrovskis, oficialul bulgar a
exprimat susținerea de către Parlament a
eforturilor guvernului de a-și îndeplini
angajamentele legate de aderarea
Bulgariei la zona euro. [BG]

 
Croația 
La 31 ianuarie a fost adoptată o
propunere legislativă care va facilita
accesul persoanelor în vârstă și
persoanelor cu handicap la informațiile
publice din sistemul administrației de
stat. [HR] 
Au fost adoptate modificări la Legea
cetățeniei, prin care este facilitată
obținerea cetățeniei croate pentru
emigranți. [HR]

Finlanda 
La 30 ianuarie Marea Comisie a examinat
propunerile legislative relative la

Franța 
La 29 ianuarie plenul Senatului a început
dezbaterile cu privire la Legea pentru
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pregătirile necesare în cazul unui Brexit
fără acord. [FI] 
La 31 ianuarie, plenul Parlamentului a
discutat  cu privire la instrumentele
finlandeze privind politica externă și de
securitate. [FI] 
La 31 ianuarie 2019, Comisia pentru
afaceri externe a discutat despre
necesitatea continuării finanțării din partea
UE a proiectelor de cooperare între UE,
Rusia, Norvegia și Islanda, adică
dimensiunea nordică a UE. [FI]

dezvoltarea și transformarea
întreprinderilor. [FR] 
La 30 ianuarie, în Comisia pentru finanțe a
Senatului au fost audiați reprezentanți ai
Curții de Conturi, Guvernului și instituțiilor
financiare referitor la  comunicarea Curții
de Conturi privind sprijinul financiar
acordat victimelor terorismului. [FR] 
La 30 ianuarie Comisia juridică a
organizat o masă rotundă cu reprezentanți
ai avocaților, magistraților și grefierilor cu
privire la reforma justiției și proiectul de
lege organică privind consolidarea
organizării instanțelor. [FR] 
 

Germania 
La 27  ianuarie, în Bundestag, în prezența
președintelui federal, Frank-Walter
Steinmeier, cancelarului federal, Angela
Merkel, președintelui Consiliului Federal,
Daniel Günther, președintelui Curții
Constituționale Federale,
Andreas Voßkuhle a avut loc ședința de
comemorare a victimelor nazismului. [DE]

 
Letonia 
La 30 ianuarie, membrii Comisiei pentru
afaceri europene și Comisiei pentru
afaceri externe s-au întâlnit cu
ambasadorul Regatului Unit, Keith
Shannon.  Discuția a fost centrată pe
apărarea intereselor cetățenilor letoni în
Regatul Unit, după Brexit. [LV]

Luxemburg 
La 28 ianuarie, în Comisia pentru
digitalizare, media și comunicare s-
a dezbătut Legea privind accesibilitatea
site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale
instituțiilor din sectorul public. [LU]

 
Țările de Jos 
La 30 ianuarie,  în Comisia pentru justiție
și securitate a fost depusă o inițiativă
legislativă pentru apărarea intereselor
cetățenilor neerlandezi din Regatul Unit
după Brexit, în sensul posibilității de a
opta pentru una dintre cele două
cetățenii. [NL]

 
Polonia 
La 30 ianuarie, în ședința plenară a
Seimului s-au discutat: proiectul de lege
privind prestaţii sociale suplimentare
pentru familii cu mulţi copii ("Mama 4
plus"), propunerile legislative privind
transparența remunerării persoanelor cu
funcţii de conducere din banca centrală,
proiectul de lege care vizează protejarea
proprietarilor de costurile excesive ale
uzufructului perpetuu.  [PL]

 
Portugalia 
La 31 ianuarie a fost aprobat proiectul de
rezoluție referitor la competitivitatea pe
piața națională a autovehiculelor
uzate. [PT] 
La 1 februarie a început dezbaterea legii 
care "realizează cadrul de transfer al
competențelor pentru organele municipale
și pentru entitățile intercomunale în
domeniul educației" și a legii pentru
"elaborarea cadrului pentru transferul de
competențe către municipalități în
domeniul culturii”. [PT]

 
Spania 
Pe 30 și 31 ianuarie, miniștrii afacerilor
externe, apărării și dezvoltării au fost
audiați de comisiile competente din
Congresul Deputaților cu privire la situația
din Venezuela, construirea unor noi
șantiere navale și nave militare, probleme
de infrastructură. [ES] 
La 30 ianuarie, în Comisia pentru
învăţământ din Senat a fost aprobat 
Proiectului de lege privind îmbunătățirea
educației și condițiilor de desfășurare a
procesului educativ în învățământului
preuniversitar. [ES] 
În ședința din 30 ianuarie, Comisia juridică
a Senatului a aprobat proiectul de lege

 
Suedia 
La 5 februarie, Comisia pentru finanțe a
organizat o audiere publică privind
stabilitatea financiară: “ Zece ani după
criza financiară - sunt eficace
reglementările?”. [SE] 
La 30 ianuarie a avut loc prima dezbatere
din acest an cu liderii partidelor politice,
ocazie cu care reprezentanții partidelor din
Riksdag și-au putut argumenta liniile
politice. [SE]
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privind protejarea secretelor de afaceri și
propunerea de modificare a Codului
penal. [ES] 
 

 
29.01.2019| Noi norme fără precedent care le-ar acorda membrilor PE dreptul de a dizolva alte
facțiuni politice în Parlamentul European urmează să fie votate în această săptămână la
Bruxelles.  
Amendamentele la Regulamentul de procedură al Parlamentului de către grupurile PPE, S&D și
ALDE ar permite Conferinței președinților a Parlamentului să recomande dizolvarea unui grup
politic în cazul în care consideră că membrii grupului nu au „afinităţile politice” corespunzătoare,
sub rezerva ratificării de către plenul Parlamentului European. [EN] 
 
31.01.2019| Membrul ECR, Ashley Fox avertizează Parlamentul European că mecanismul de
protecţie irlandez (backstop), departe de a preveni o frontieră fizică ulterior Brexit-ului, va crea
una dacă nu va fi modificat. [EN] 
 

 
30.01.2019| Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa sprijină pe deplin noile condiții
necesare pentru formarea unui grup politic în cadrul Parlamentului European. Votată în sesiunea
plenară de pe 30 ianuarie 2019, această modificare a Regulamentului de procedură al
Parlamentului European ar urma să intre în vigoare în cursul următoarei legislaturi.  
Acesta va completa lista criteriilor de constituire a unui grup politic, specificând scopul grupului.
În plus, toți membrii grupului, în cadrul unei declarații scrise anexate, vor trebui să exprime în
mod clar și neambiguu faptul că au aceleași afinități politice. Charles Goerens (Partidul
Democrat, Luxemburg), responsabil al Grupului ALDE pentru acest dosar în Comisia pentru
afaceri constituționale, a declarat: „În cazul în care intențiile membrilor aleși ai
Parlamentului sunt sincere, o astfel de declarație nu ar trebui să constituie un obstacol”. [EN] 
 

01.02.2019| În urma deciziei președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Tratatul
privind forțele nucleare intermediare (INF), considerat a fi o componentă a controlului armelor de
superputere în perioada ulterioară Războiului Rece, Grupul S&D a solicitat o dezbatere pe
această temă în cadrul Parlamentului European în cursul următoarei sesiuni de la Strasbourg.
Citiţi declaraţia preşedintelui grupului aici [EN] 
 

 
31.01.2019| Votul membrilor Parlamentul European pentru noi norme privind activitatea de lobby.
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Comentarii: [EN] 
 
01.02.2019| Philippe Lamberts, președintele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană din
Parlamentul European, observații:  
„Ştim prea bine ce înseamnă să trăim, în Europa, sub amenințarea războiului nuclear și numai
prin tratate, precum ar fi INF, riscul de catastrofă a fost redus. Decizia lui Trump aduce
amenințarea nucleară înapoi în Europa, existând în mod clar un risc de revenire la un câmp de
luptă pentru SUA și Rusia, ca ele să îşi măsoare forțele. Rusia este, de asemenea, departe de a
fi nevinovată și condamnăm faptul că Rusia ar fi dezvoltat și desfășurat în secret rachete cu rază
scurtă de acțiune, ce ar putea amenința grav securitatea europeană. Guvernul rus ar trebui să
permită imediat efectuarea unor inspecții amănunțite, conform prevederilor INF.” 
„În lunile rămase până la data expirării Tratatului INF în septembrie, UE ar trebui să depună
toate eforturile posibile pentru a consolida încrederea între cele două părți pentru a preveni o
nouă cursă a înarmării nucleare. Grupul Verzilor/ALE se opune cu fermitate înarmării nucleare a
Europei. De aceea am iniţiat un amendament în legătură cu viitorul Fond european de apărare,
care exclude finanțarea armelor de distrugere în masă.” [EN]

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor
(ENISA)

Consolidarea încrederii și securității în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor online
[EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-220/17 - Planta Tabak - Libertatea de stabilire
- Este validă interzicerea în etape, la nivelul Uniunii, a țigaretelor și a tutunului de rulat
aromate este validă [RO]
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190007ro.pdf


Amenințarea recesiunii economice
în zona euro. 
 
 
Până la sfărşitul acestui an, zona euro
ar putea intra într-o nouă etapă de
recesiune economică, cu posibile
consecințe politice majore. Pe lângă
combaterea încetinirii economice
ciclice, forțele proeuropene trebuie să
abordeze urgent problemele
economice structurale pe termen lung
ale UE. 
 
Un articol de Lucrezia Reichlin, fost
director de cercetare la Banca Centrală
Europeană și profesor de economie la
London Business School.

 
 
 
 
 
 

În pofida unui potențial ridicat, nu
este garantat succesul reformei propuse a
TVA. Comitetul Economic și Social
European (CESE) formulează
recomandări privind punerea în aplicare a
reformelor și solicită clarificări 
Un nou sistem de TVA pentru impozitarea
schimburilor comerciale între statele
membre trebuie să valorifice întregul său
potențial și să limiteze orice efecte
negative posibile pentru piața unică,
afirmă Comitetul Economic și Social
European în avizul său recent adoptat
asupra unei propuneri prezentate de

La sesiunea plenară din ianuarie,
CESE a adoptat un aviz privind
consolidarea rolului grupurilor consultative
interne (GCI) în monitorizarea punerii în
aplicare a acordurilor de liber schimb
(ALS) semnate de Uniunea Europeană.
GCI supraveghează deja punerea în
aplicare a ALS în domeniile dezvoltării
durabile și standardelor de muncă, dar
CESE dorește să extindă acest rol de
monitorizare pentru a include toate
aspectele acordurilor, inclusiv dispozițiile
comerciale de bază. [EN]
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Comisia Europeană. O colaborare mai
strânsă între autoritățile naționale și o
comunicare extinsă din partea Comisiei
vor fi esențiale pentru punerea în aplicare
cu succes a acesteia. Sunt necesare
clarificări cu privire la anumite concepte și
criterii propuse și trebuie să urmeze, cât
mai curând posibil, un sistem comun
pentru bunuri și servicii. [EN]

 Comisarul european pentru economia și societatea digitală, Mariya Gabriel a declarat că platformele
tehnologice majore și-au îmbunătățit eforturile de combatere a dezinformării, dar că mai este încă mult de lucru
în acest sens. (EN) 
 

 Transportatorii din România și din alte șase state membre ale UE au semnat și transmis Parlamentului
European o scrisoare comună, prin care solicită amânarea pachetului "Mobilitate 1", denunțând măsuri
protecționiste. (RO) 
 

 Un raport al Curții Europene de Conturi a avertizat că investițiile mobilizate pentru Fondul european
pentru investiții strategice ar putea fi supraestimate și că ar favoriza statele membre mai mari. (EN) 
 

 La reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, Federica Mogherini a anunțat formarea
unui grup de lucru internațional, UE-America Latină, pentru sprijinirea rezolvării pașnice și democratice a crizei
politice din Venezuela. (RO) 
 

 Un amendament al Regulamentului de procedură al Parlamentului European, care a fost adoptat la 31
ianuarie 2019, sporește obligațiile de transparență pentru întâlnirile dintre membri Parlamentului European și
lobbyişti, în pofida încercărilor Partidului Popular European de a elimina amendamentul. (EN)  
 

 Secretarul General al Organizaţiei Națiunilor Unite a câștigat prestigiosul premiul Charlemagne pentru
serviciile aduse promovării valorilor europene. (EN) 
 

 Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini: „Obiectivele atinse în cadrul Parteneriatului Estic sunt posibile
datorită determinării statelor și partenerilor de a reuși ceva ce, cu ani în urmă, nici nu puteam visa”. (RO) 
 

 Deputații europeni și grupurile civice s-au reunit în Parlamentul European pentru a promova o inițiativă, prin
care ziua Europei să devină o sărbătoare oficială în cadrul Uniunii, menită să stimuleze sentimentul european.
(EN) 
 

 Rata șomajului în UE, în scădere la finele anului 2018. România, cu o rată a șomajului de 3,8% se situează
 pe locul 7 în clasamentul statelor membre ale UE. (RO) 
 

 Potrivit unui oficial european, Comisia Europeană a pus sub semnul întrebării coerența Uniunii Economice
Eurasiatice, deoarece embargoul impus de Rusia asupra tranzitului unei game de bunuri ucrainene pe teritoriul
său, a împiedicat accesul pe piețele de export în Asia Centrală. (EN) 
 

 Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a exprimat noi îngrijorări cu privire la evoluțiile
recente din Ungaria și a acuzat guvernele statelor membre că nu iau în considerare preocupările Parlamentului
European cu privire la respectarea statului de drept. (EN) 
 

 Conform unui raport al Transparency International, România se află printre primele cinci țări din Uniunea
Europeană în care percepția asupra corupției este în declin. (RO) 
 

 Prim-ministrul macedonean a declarat că, pe lângă schimbarea numelui țării sale, guvernul său este gata să
adopte noi reforme pentru accelerarea începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. (EN) 
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 Comisia Europeană lansează o consultare publică, până la sfârșitul lui martie 2019, cu privire la rolul global al
monedei euro pe piețele valutare. (RO) 
 

 Cifrele recente prezentate de către Comitetul european pentru protecția datelor personale către Comisia
Europeană arată că autoritățile UE pentru protecția datelor personale au primit peste 95.000 de plângeri din
partea cetățenilor de pe întregul continent. (EN) 
 

 Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului European (REGI) a votat Regulamentul privind politica
de coeziune,  cu intenția clară de a atribui un caracter mult mai ecologic politicii de coeziune, începând cu 2020.
Pentru prima dată, este de asemenea interzisă acordarea de sprijin pentru combustibilii fosili. (EN) 
 

 Ungaria şi Polonia se opun Pactului ONU privind migraţia şi altor planuri similare ale UE care sunt introduse
"pe uşa din spate" prin inserarea lor în diferite documente ale UE şi ale ONU ca paragrafe separate, au declarat
miniștrii de externe ai celor două țări. (RO) 
 

 Primul ministru maghiar, Viktor Orban a declarat că partidul său, Fidesz, nu se va alătura unei alianțe
eurosceptice conduse de Italia în timpul alegerilor pentru Parlamentul European, în
pofida unor poziţii asemănătoare în domeniul imigrației. (EN) 
 

 Politica agricolă comună a Europei a fost o problemă importantă la "Săptămâna verde" de la Berlin din acest
an. Acolo s-a punctat că tranziția spre agricultura ecologică este mai mult decât posibilă, astăzi, având în vedere
fondurile disponibile. (EN) 
 

 Comisia Europeană cere SUA să nu impună noi tarife sau taxe asupra exporturilor UE, inclusiv asupra
autoturismelor. (RO) 
 

 Italia este prima economie majoră a Europei care a intrat în recesiune după două trimestre consecutive de
creștere negativă a economiei. (EN)   
 

 În timp ce partenerii europeni rămân dezbinați în legătură cu consolidarea zonei euro, președintele Băncii
Central Europene, Mario Draghi, a pledat pentru o acţiune comună în vederea finalizării uniunii economice și
monetare și pentru  creșterea influenței internaţionale a monedei comune. (EN) 
 

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind recunoașterea liderului opoziției venezuelene, Juan
Gaido, ca președinte interimar al țării și a solicitat statelor membre UE să îl sprijine până când vor avea loc noi
alegeri prezidențiale libere, credibile și transparente. (EN) 
 

  
 

 Regatul Unit va trebui să participe la alegerile europarlamentare din luna mai 2019, dacă Brexit-ul va fi
prelungit. (RO) 
 

 Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut Prim-ministrului britanic, Theresa May,
să elaboreze un plan pentru Brexit care să poată câștiga majoritatea în Parlamentul britanic. (EN) 
 

 Comisia Europeană accelerează pregătirile pentru un Brexit fără acord, iniţiind un set final de propuneri
pentru protejarea drepturilor sociale ale cetățenilor și a beneficiarilor bugetului UE. (RO) 
 

 O ieșire din Uniunea Europeană fără un acord în luna martie 2019 ar lăsa Regatul Unit fără mijloace de
supraveghere a problemelor esențiale de energie și de mediu, până cel puțin în 2021, a avertizează un grup de
reflecţie european. (EN) 
 

 Reacția lui Donald Tusk după votul din Parlamentul britanic: „backstop este parte a acordului de retragere, iar
acordul de retragere nu este deschis pentru renegociere”. (RO) 
 

 Cu 60 de zile înainte de Brexit, parlamentarii britanici îi cer premierului Theresa May să renegocieze acordul
de retragere a Regatului Unit din UE, o înțelegere asupra căreia Uniunea Europeană a avertizat că nu va reveni.
(RO) 
 

 Ulterior Brex-ului, Uniunea Europeană dorește să le permită britanicilor să călătorească în spațiul Schengen
fără viză pe o perioadă de 90 de zile. (EN) 
 

 Ministrul britanic al comerţului, Liam Fox: „Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeană să refuze
redeschiderea negocierilor asupra Brexit”. (RO) 
 

 Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că acordul privind Brexit-ul nu va fi
renegociat şi le cere statelor membre să se pregătească pentru ''toate scenariile''. (RO) 
 

 Comisia pentru libertăţi civile (LIBE) a Parlamentului European a aprobat scutirea de la obligaţia de a
deţine viză pentru şederi în UE de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile pentru cetăţenii britanici care
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vor călători în UE după Brexit. (RO) 
 

 Spania va insista ca Gibraltarul să fie exclus din acordurile încheiate între UE şi Marea Britanie, după Brexit.
(RO) 
 
 
#PRESRO2019 
 

 România şi-a propus demararea, în cursul preşedinţiei Consiliului UE pe care o deţine, a negocierilor cu SUA
pentru eliminarea taxelor vamale la produsele industriale. (RO) 
 

România doreşte organizarea unui summit al miniştrilor de externe pe tema Parteneriatului estic și va insista
asupra proiectelor care să îmbunătăţească conectivitatea dintre ţările UE şi această zonă. (RO) 
 

România sprijină deschiderea unor noi capitole în negocierile dintre Muntenegru şi Serbia cu UE. (RO) 
 

 euroindicatori Veniturile reale ale gospodăriilor pe cap de
locuitor au crescut în zona euro şi în UE28. Consumul real pe
cap de locuitor se menţine stabil în zona euro şi în UE28. [EN] 
 

  Date privind pasivele eventuale şi creditele neperformante în
statele membre ale UE, în 2017. [EN]  
 

 euroindicatori Estimare semnal - ianuarie 2019. Se
preconizează că inflația anuală din zona euro va fi de 1,4 %.
[EN] 

 
 

 În al treilea trimestru al anului 2018, valoarea financiară netă
era de -60 % din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene
(UE). Aceasta reprezintă o modificare de + 1.5 puncte
procentuale față de al doilea trimestru al anului 2018 și o
modificare de + 3.4 pp în comparație cu al treilea trimestru al
anului 2017. Aceste schimbări au fost determinate în principal
de o scădere a pasivelor ca procent din PIB. [EN] 
 

 Suprafața destinată culturilor ecologice din Uniunea
Europeană (UE) a fost de 12.6 milioane de hectare în 2017,
reprezentând 7 % din suprafața agricolă totală utilizată. Este
vorba de o creștere de 25 % între 2012 și 2017.  
Dintre statele membre ale UE, țările cu cele mai mari ponderi
ale agriculturii ecologice au fost Austria (23,4 % din suprafața
agricolă utilizată totală), Estonia (19,6 %) și Suedia (19,2 %),
urmate de Italia (14,9 %), de Republica Cehă (14,1 %), de
Letonia (13,9 %) și de Finlanda (11,4 %).  
 În restul țărilor din UE, ponderea zonelor ecologice a fost mai
mică de 10 %, cu cele mai scăzute procente observate în Malta
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(0,4 %), Irlanda (1,7 %), România (1,9 %), Bulgaria (2,7 %) și
Regatul Unit (2,9 %). [EN] 

 

(click aici pentru )  
 

 Diferențe la nivelul salariilor minime pe teritoriul UE. În
ianuarie 2019, Bulgaria a înregistrat cel mai mic salariu brut
minim (286 EUR) în întreaga UE. Nouă state membre, toate
situate în estul UE, au salarii minime cuprinse între 400 EUR și
aproximativ 600 EUR pe lună: Letonia (430 EUR), România
(446 EUR), Ungaria (464 EUR), Croația (506 EUR), Republica
Cehă (519 EUR), Slovacia (520 EUR), Polonia (523 EUR),
Estonia (540 EUR) și Lituania (555 EUR).  
În alte cinci state membre, situate în sudul UE, salariile minime
au variat între 650 EUR și puțin peste 1 000 EUR pe lună:
Grecia (684 EUR), Portugalia (700 EUR), Malta (762 EUR),
Slovenia (887 EUR) și Spania (1 050 EUR).  
În celelalte șapte state membre, toate situate în vestul și nordul
UE, salariile minime au depășit 1 450 EUR pe lună: Regatul Unit
(1 453 EUR), Franța (1 521 EUR), Germania (1 557 EUR),
Belgia (1 594 EUR), Țările de Jos (1 616 EUR), Irlanda
(1 656 EUR) și Luxemburg (2 071 EUR). [EN]
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