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Austria 
Ministrul de interne, Herbert Kickl, a depus
la Adunarea Națională un raport referitor
la problemele cu relevanță în domeniul
securității din programul de lucru  Comisiei
Europene pentru anul 2019, precum și din
programul pentru 18 luni al trioului
președințiilor, România, Finlanda, Croația,
cu atenție specială asupra
gestiunii integrate a frontierelor,
politicii pentru migrație, azil și vize,
luptei împotriva criminalității și terorismului
[AT] 
Ministrul Justiției, Josef Moser, a depus la
Adunarea Națională un raport referitor la
problemele cu relevanță în domeniul
justiției din programul de lucru al Comisiei
Europene pentru anul 2019. Punctele cele

Țările de Jos 
Comisia pentru afaceri europene a
organizat o întâlnire cu Frans
Timmermans, prim-vicepreședinte
al Comisiei Europene, pe tema statului de
drept în Uniunea Europeană [NL] 
 
 

Bulgaria 
În cadrul întâlnirii cu secretarul general al
Adunării Parlamentare a Cooperării
Economice la Marea Neagră, președintele
Adunării Naționale bulgare a declarat că
țara sa va depune eforturi pentru a obține
rezultate concrete în problemele
importante pentru țările din regiune [BG] 
 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0119/index.shtml
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00304
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4654


mai importante sunt cele referitoare la
întărirea statului de drept în Europa,
măsurile pentru stabilirea și menținerea
unor standarde înalte în ceea ce privește
drepturile fundamentale [AT] 
În Comisia constituțională a fost
prezentată propunerea Guvernului de
modificare a legislației în vederea "Brexit"-
ului, cu referire specială la statutul
resortisanților britanici angajați în Austria,
dispozițiile referitoare la situația studenților
și dispozițiile tranzitorii pentru societățile
britanice care au sediul administrativ sau
social  în Austria [AT]

 
Germania
Comisia pentru problemele copiilor a
Bundestag-ului a declarat 10 februarie zi a
centrelor de îngrijire a copiilor, cu scopul
de a face cunoscute problemele copiilor
internați și a mobiliza voluntari [DE]

 
Cehia 
Membrii Comisiei pentru afaceri europene
din Camera Deputaților s-au întâlnit cu
Margarethe Vestager, comisarul european
responsabil pentru politica de concurență
[CZ] 
Comisia pentru politici sociale din Camera
Deputaților are pe ordinea de zi
problematica legată de ocuparea forței de
muncă și angajarea persoanelor cu
handicap [CZ] 
 
 

Estonia 
Comisia pentru educație, ştiință și cultură
a Adunării Baltice s-a întâlnit la sediul
Riigikogu pentru a dezbate proiectele
comune de cercetare și de studiu ale
statelor baltice, cooperarea între instituțiile
de învățământ superior și învățământul
profesional [EE] 
 
 

 
Finlanda 
Comisia pentru afaceri sociale și sănătate
a dezbătut problemele existente în
domeniul achizițiilor de servicii pentru
persoanele cu handicap [FI] 
Comisia pentru viitor a organizat o ședință
deschisă privind tehnologia, etica și
dezvoltarea durabilă [FI] 
Comisia pentru transport și comunicații a
aprobat raportul privind modificarea Legii
serviciilor de transport, în sensul
dezvoltării serviciilor orientate către clienți
și promovarea noilor servicii digitale și a
modelelor de afaceri pentru transport [FI] 
 

 
Danemarca 
Comisia pentru mediu și alimentaţie a
organizat o consultare publică cu 
ministrul pentru energie, aprovizionare și
climă cu privire la importanța schimbărilor
climatice și calității aerului și la efectele
gazelor cu efect de seră asupra agirculturii
[DK] 
În Comisia pentru educație a fost discutat
proiectul raportului pentru digitalizarea
sistemului de educație [DK] 
Comisia pentru muncă a organizat
consultări publice cu ministrul muncii în
ceea ce privește posibilitățile de finanțare
ale pensiilor anticipate [DK] 
În urma unei audieri desfășurate în
Parlamentul European privind
"combaterea spălării banilor în sistemul
bancar al UE", Comisia specială privind
infracţiunile financiare, evaziunea fiscală
și evitarea obligaţiilor speciale (constituită
în cadrul său) a decis să trimită o
delegație în Estonia și Danemarca pentru
a studia mai detaliat scandalul privind
spălarea banilor în care au fost implicate
Danske Bank și filiala sa din Estonia  [DK] 
Comisia pentru afaceri europene a
discutat propunerile de regulamente ale
Comisiei Europene pentru norme comune
care să asigure serviciile aeriene de bază,
conectivitatea de bază în transportul rutier
de mărfuri, securitatea aeriană, stabilirea
listei țărilor terțe ai căror resortisanți
trebuie să dețină o viză la trecerea
frontierelor externe și lista țărilor terțe ai
căror resortisanți sunt scutiți de această
cerință, autorizațiile de pescuit pentru
navele de pescuit ale UE în apele
Regatului Unit și pescuitul de către navele
de pescuit ale Regatului Unit în apele UE,
în contextul "Brexit"-ului [DK]

Franța 
Adunarea Națională a adoptat proiectul de
lege referitor la întărirea și asigurarea
menținerii ordinii publice în timpul
demonstrațiilor [FR] 
În perioada 4 februarie - 3 martie, Comisia
pentru afaceri europene din Adunarea
Națională organizează consultări publice
cu privire la menținerea orei  de iarnă/vară
[FR] 

 
Grecia 
Comisiile pentru apărare națională și de
afaceri externe au examinat, în ședință
comună,  proiectul de lege al Ministerului
Afacerilor Externe "Ratificarea
Protocolului privind aderarea Republicii
Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului
de Nord". [GR] 
Comisia pentru industrie și comerț
examinează proiectului de lege  privind
atestarea calificărilor și comportamentului
viitorilor șoferi, prevederi

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0116/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0098/index.shtml
https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2019/-/592378
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=500
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4300
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/others/baltic-assembly-committee-meeting-tallinn-discuss-research-education/
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/StVL-Vammaispalvelujen-hankinnoissa-vakavia-ongelmia.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tulevaisuusvaliokunta-06022019.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Liikennepalvelulain-viimeinen-vaihe.aspx
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/mof/kalender/41515/samraad.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/udvda/UNU/1549788/index.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BEU/kalender/41968/samraad.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/events-missions.html?id=20190130MIS00961
https://www.ft.dk/samling/20181/udvda/EUU/1552070/index.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/prevention_sanction_violences_manifestations
https://questionnaire.assemblee-nationale.fr/785621
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio


 

Luxemburg 
În  Comisiile pentru afaceri externe și
europene, cooperare, imigrație și azil se
face bilanțul anului 2018 în materie de
imigrație și azil [LU] 
Membrii Comisiilor pentru finanțe și buget
pentru afaceri externe și europene,
cooperare, imigrație și azil au avut un
schimb de opinii cu secretarul general
adjunct al Comisiei Europene
însărcinat cu pregătirea "Brexit"-ului [LU]

privind permisele de conducere.  [GR] 
 

 
Irlanda
Comisia comună pentru finanțe, cheltuieli
și reforme publice dezbate împreună cu
prim-ministrul și cu ministrul de finanțe
măsurile pregătite Irlandei pentru Brexit
[IE] 
Comisia pentru afaceri europene discută
activitățile Eurofound, singura agenție a
UE cu sediul în Irlanda [IE] 
Comisia comună pentru locuințe,
planificare și administrație locală
a examinat urmările "Brexit"-ului asupra
pieței locuințelor [IE]
 
 

 
Italia 
Comisiile din Camera Deputaților dezbat
programul de optsprezece luni al
trioului Consiliului Uniunii Europene
(ianuarie 2019 - iunie 2020) și realizarea
agendei strategice elaborate de
președințiile română, finlandeză și croată
[IT] 
Comisia pentru mediu din Camera
Deputaților a organizat audierea publică a
reprezentanților consorțiului național
pentru colectarea, reciclarea și
recuperarea ambalajelor din plastic, în
lumina noii legislații privind colectarea și
gestionarea deșeurilor de ambalaje  [IT] 
În plenul Camerei Deputaților se dezbate 
modificarea legislației pentru  întreprinderi
și administrația publică [IT] 
Plenul Senatului a aprobat cu
modificări textul propus de Comisia pentru
afaceri constituționale pentru proiectul de
lege referitor la reducerea numărului de
parlamentari [IT] 
În Comisia pentru afaceri externe, se
dezbate, împreună cu vicepreședintele
Comisiei pentru afaceri externe a
Consiliului Federației Ruse, Andrei Klimov,
viitorul relațiilor dintre Italia și Federația
Rusă, și  perspectivele  geopolitice din
Cornul Africii, în cadrul întâlnirii cu cu
ambasadorul Eritreeii [IT]
  
 

Slovacia
[SK] Miniștrii afacerilor externe și
afacerilor europene au prezentat în plen
situația actuală din Venezuela 
[SK] În Comisia pentru afaceri europene
sunt audiați miniștrii afacerilor europene,
economiei, muncii și afacerilor sociale cu
privire la impactul "Brexit"-ului 
[SK] Președintele Consiliului Național al
Republicii Slovace, A. Danko, a
stabilit data 25 mai 2019  ca dată de
desfășurare a alegerilor pentru
Parlamentul European
 
  
Spania
În săptămâna 4-11 februarie, în comisiile
de specialitate au fost audiați miniștrii
culturii și sportului [ES],  apărării [ES],
educației și formării profesionale [ES],
președintele Curții de Conturi [ES] 
 În ședințele din 5 și 6 februarie, plenul
Senatului a aprobat:

 moțiunea  prezentată de Grupul
Popular care obligă guvernul să
garanteze securitatea, conviețuirea
și ordinea publică în Catalonia;
moțiunea  prezentată de Grupul
Popular care angajează Guvernul
pentru recunoașterea președintelui
Adunării Naționale a Venezuelei,
Juan Gerardo Guaidó Márquez ca
președinte al Republicii Venezuela;
moțiunea prezentată de Grupul
Popular care obligă Guvernul să
adopte măsuri specifice pentru a
contracara creșterea terorismului în
Spania;
proiectul de lege privind protejarea
secretului de afaceri;
propunerea de modificare a Codului
penal, pentru transpunerea
directivelor europene în domeniul
financiar și al combaterii
terorismului;
propunerea legislativă privind
victimele violenței pe criterii de
sex și alte forme de violență
împotriva femeilor [ES]

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Commissions/CalendrierDesCommissions/!ut/p/z1/nZDNDoJADISfxQcwW8oCy5E_G0BUFldgL4STIVH0YHx-MfEgxiCxtyYz06_DNKuY7tt7d2xv3aVvT8Nea7sJMTzImCOQVUSAUslYZtykPbByLBCBixBTvk4DwwJCYHqOH0bjgS_RNwFoi__435Pm-ScEejq-ZHp84ksDHwxOzgGTKHFUsTHJtV-CqQ5-UdTDF06DQhSSvCzaef7qyZC6lAkDuMGuZ6VUBV28zBcP6-6lyg!!/p0/IZ7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041=CZ6_D2DVRI420G5SE02RURIRM43GT0=LA0=Espf_ActionName!spf_ActionListener=spf_strutsAction!QCB2flisteReunionsByDateEtCommission.do==/#Z7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM8104
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Commissions/CalendrierDesCommissions/!ut/p/z1/nZDNDoJADISfxQcwW8oCy5E_G0BUFldgL4STIVH0YHx-MfEgxiCxtyYz06_DNKuY7tt7d2xv3aVvT8Nea7sJMTzImCOQVUSAUslYZtykPbByLBCBixBTvk4DwwJCYHqOH0bjgS_RNwFoi__435Pm-ScEejq-ZHp84ksDHwxOzgGTKHFUsTHJtV-CqQ5-UdTDF06DQhSSvCzaef7qyZC6lAkDuMGuZ6VUBV28zBcP6-6lyg!!/p0/IZ7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041=CZ6_D2DVRI420G5SE02RURIRM43GT0=LA0=Espf_ActionName!spf_ActionListener=spf_strutsAction!QCB2flisteReunionsByDateEtCommission.do==/#Z7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041%C2%A0
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190204-finance-committee-to-discuss-brexit-preparations-with-finance-minister/%20%C2%A0
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190205-european-union-affairs-committee-to-focus-on-eu-agency-eurofound/
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190207-housing-planning-local-government-committee-calls-for-enhanced-housing-plans-and-protections-ahead-of-brexit/
http://www.camera.it/leg18/254
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=755
http://www.camera.it/leg18/320?comma=1
http://www.senato.it/Leg18/2993
http://www.senato.it/Leg18/2993
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/ParliamentaryDay.aspx?Date=2019-2-6%200:0:0
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/ParliamentaryDay.aspx?Date=2019-2-5%200:0:0
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54887
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2478&anyo=2019&paginaBefore=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2475&anyo=2019&paginaBefore=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2474&anyo=2019&paginaBefore=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2481&anyo=2019&paginaBefore=1
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2019_01_06_PLENO


 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul
European 

4-5 februarie 2019| Grupul PPE s-a reunit la Bruxelles pentru a dezbate alegerile europene,
situaţia politică din Venezuela, "Brexit"-ul şi incluziunea femeilor în transformarea digitală a
economiei şi a societăţii. De asemenea, membrii PPE au ales preşedintele noii comisii de etică a
partidului. [EN] 
Rezoluţia privind rolul femeilor în transformarea digitală a economiei şi a societăţii. [EN]
 

4 februarie 2019| Knut Fleckenstein, coraportor privind Instrumentul de asistenţă pentru
preaderare (IAP) şi purtătorul de cuvânt al grupului S&D pe probleme de afaceri externe, a
declarat: "Astăzi am reușit să evidențiem cinci priorități. Consolidarea dimensiunii sociale a
politicii de extindere și asigurarea faptului că fondurile IPA sunt acordate în mod
nediscriminatoriu, ajungând la toate regiunile și nu sunt distribuite de către guverne în funcție de
interesul politic." 
"De asemenea, am consolidat condițiile pentru a putea reacționa la evoluțiile politice, ceea ce ne
permite şi suspendarea participării unei țări în caz de încălcare a drepturilor omului sau a statului
de drept." [EN] 
 
7 februarie 2019| Grupul S&D din Parlamentul European, împreuna cu Grupul PSE din
Comitetul European al Regiunilor, au lansat un apel la o politică de coeziune care promovează
dezvoltarea durabilă și o tranziție echitabilă pentru toți, în cadrul conferinței "No People and No
Territories Left Behind". La scurt timp după ce Comisia Europeană a publicat documentul de
reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030”, apelul include propuneri ambițioase de reformă
(textul integral poate fi consultat aici). [EN] 
 
7 februarie 2019| Lideri ai grupului S&D au salutat noile norme convenite pe 6 februarie 2019,
care vor ajuta persoanele care deţin locuri de muncă precare sau care sunt angajate cu
contracte de muncă care nu menţionează orele de lucru ("zero ore"). Propunerile au făcut parte
dintr-un pachet mai amplu privind condiții de muncă transparente și previzibile, convenite de
Parlamentul European, Consiliu și Comisie. [EN] 
 
7 februarie 2019| Membrul Grupului S&D şi raportorul Comisiei pentru piața internă și protecția
consumatorilor, Nicola Danti, a declarat: „Scandalurile recente, cum ar fi „Dieselgate”, arată în
mod dramatic faptul că circulația produselor nesigure și neconforme este în continuare o
realitate pe piața UE. Volumul de produse nesigure în UE este în creștere, iar ele se
răspândesc în toate sectoarele care au un impact puternic și direct asupra vieții noastre de zi cu
zi: Jucării, automobile, textile și îmbrăcăminte, produse electronice și echipamente personale."
(Declaraţia poate fi consultată în întregime aici) 
 

https://www.epp.eu/press-releases/preparations-for-the-european-elections-recognition-of-juan-guaido-as-president-of-venezuela-brexit-and-womens-role-in-the-digital-era-top-epp-political-assembly/
https://www.epp.eu/papers/womens-role-in-the-digital-transformation-of-our-economy-and-our-society/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-european-union-must-remain-biggest-supporter-political-and-economic-reforms-candidate
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-02/APPEAL_OF_THE_PROGRESSIVE_FAMILY_EN_190207.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/european-progressives-appeal-sustainable-cohesion-policy-leaves-no-people-and-no
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-finally-backs-sd-call-crackdown-precarious-and-zero-hour-contracts
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/deal-reached-between-eu-parliament-and-council-sds-say-no-more-dieselgate-scandals-unfair


 
8 februarie 2019| Conform Grupului ALDE, raportorul din umbră al grupului, dna Gesine
Meissner a reuşit să influenţeze negocierile din cadrul trilogului privind mediul aferent ghişeului
unic european în domeniul maritim, astfel că acordul final conţine o gamă completă de dispoziţii
care abordează lipsa de armonizare între ghişeele unice naţionale maritime pentru raportarea
navelor şi mediul ineficient al schimbului de date din majoritatea statelor membre şi din cadrul
UE în ansamblu. [EN] 
 

 
4 februarie 2019| De ce avem nevoie de un protocol social - o explicaţie. Rina Ronja Kari
(Folkebevægelsen mod EU, Danemarca, afiliat GUE/NGL): "„Cauza Laval a ilustrat modul în
care tratatele UE acordă preferinţă întreprinderilor în detrimentul lucrătorilor, iar piața internă —
cu logica sa neoliberală — are întâietate faţă de drepturile sociale. Un protocol social ar contribui
la schimbare, deoarece ar obliga Curtea Europeană de Justiție să dea
preferinţă drepturilor lucrătorilor. Acesta este un pas important și foarte necesar în direcția cea
bună." [EN] 
 

 
8 februarie 2019| Care este legătura dintre spălarea de bani și locuințele la un preț
accesibil? Impactul spălării banilor asupra prețurilor locuințelor în UE. [EN]

Fundația Europeană pentru
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de
Muncă (Eurofound) 
Raport: Concediul parental și de
paternitate [EN] 
 

Agenția Europeană pentru Securitate și
Sănătate în Muncă (EU-OSHA) 
Documentul de programare 2019-2021
[EN]

https://alde.eu/en/news/1233-establishing-a-european-maritime-single-window-environment/
https://www.guengl.eu/why-we-need-a-social-protocol-an-explainer/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/money-laundering-and-affordable-housing-whats-the-link/
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18087en.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/programming-document-2019-2021/view


Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-322/17
Bogatu - Securitatea socială a lucrătorilor migranți 

Dreptul Uniunii nu impune ca o persoană să desfășoare o activitate salariată într-un stat membru
pentru a beneficia pe teritoriul acestui stat de prestații familiale pentru copiii săi cu reședința în

alt stat membru [RO]

UE a prezentat mecanismul INSTEX

SAS privind comerțul și decontarea

plăților cu Republica Islamică Iran.

Mecanismul este unul complex și are rolul
de a evita sancțiunile impuse Iranului de
către SUA și alte state care susțin aceste
sancțiuni. 
 
Mecanismul a fost dezvoltat în cadrul
cooperării UE cu Republica Islamică Iran,
în baza prevederilor acordului nuclear
iranian, (respectiv "Planul comun și
cuprinzător de acțiune"), încheiat în
2015. 
 
Instrumentul INSTEX SAS a fost prezentat
recent de miniștrii afacerilor externe ai
statelor UE garante ale acordului iranian,
respectiv: Franța, Germania și Regatul
Unit, (denumite în acest caz: UE +3). 
 
Deocamdată, autoritățile iraniene nu au
confirmat aprobarea  instrumentului
propus de UE.

5 februarie 2019| O audiere CESE a arătat că aproape un milion de cetățeni ai UE pot fi privați
de dreptul lor de a vota la viitoarele alegeri europene ca urmare a handicapului lor și multe altele
se pot confrunta cu obstacole atunci când își exprimă votul. (Mai multe detalii aici) 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1650054/ro/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57475/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-creation-instex-instrument_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/04/iran-council-adopts-conclusions/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/participation-persons-disabilities-european-elections
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/67537


 
 
8 februarie 2019| Sectorul creativ  din Europa are un mare potențial,  dar are nevoie de mai mult
sprijin  pentru a se dezvolta pe deplin și a  deveni un actor puternic competitiv  pe piața
mondială. Alte sectoare,  inclusiv industria textilă, industria  turismului, industria  autovehiculelor,
industria  construcțiilor și sectorul sănătății ar beneficia, de asemenea, de un sector cultural și
creativ ambițios. Prin urmare, CESE solicită o majorare a bugetului și un sprijin financiar specific
în cadrul programului Orizont 2020. 
„Este, în special, sectorul creativ  cel care contribuie la menținerea bogatului patrimoniu cultural
al Europei și a diversității sale. Este, de asemenea, sectorul care face legătura între oamenii din
întreaga Europă și din afara acesteia”, afirmă Emmanuelle Butaud-Stubbs, raportoare pentru un
aviz privind programul „Europa creativă”. (Mai multe detalii aici) 
 

 
 Franţa şi Germania au transmis partenerilor din Uniunea Europeană o soluţie de compromis care

permite revizuirea Directivei europene cu privire la gazele naturale, fără a bloca însă proiectul
gazoductului Nord Stream 2. (RO) 
  

 Comisia Europeană a publicat orientări detaliate și concrete privind standardele etice aplicabile
membrilor Comisiei care participă la campania electorală pentru alegerile europarlamentare din luna mai
2019. (RO) 
  

 Noile norme privind elementele de siguranţă pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă care
sunt vândute în Uniunea Europeană se vor aplica începând de sâmbătă, 9 februarie 2019. (RO) 
  

 La sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR), au fost prezentate prioritățile
Președinției române a Consiliului UE și s-au discutat, printre altele, teme precum respectarea statului de
drept și aderarea României la Schengen, precum și poziția Președinției Consiliului cu privire la
extinderea UE în Balcanii de Vest. (RO) (RO) 
 

 Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans: „Integrarea europeană s-a născut din

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/67517
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/02/08/compromis-franco-german-pentru-proiectul-gazoductului-nord-stream-2-afp--254798
https://www.caleaeuropeana.ro/frans-timmermans-si-corina-cretu-vor-fi-nevoiti-sa-prioritizeze-activitatea-din-comisia-europeana-in-detrimentul-participarii-la-campania-electorala-pentru-alegerile-europene-din-mai-potrivit-noului/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/02/08/noi-norme-europene-de-siguranta-pentru-medicamentele-eliberate-pe-baza-de-reteta-din-9-februarie--254819
https://www.caleaeuropeana.ro/dezbaterea-din-plenul-comitetului-european-al-regiunilor-a-necesitat-exprimarea-pozitiei-premierului-viorica-dancila-pe-subiecte-precum-incalcarea-statului-de-drept-in-romania-aderarea-la-spatiul-sch/
https://www.caleaeuropeana.ro/comitetul-european-al-regiunilor-se-reuneste-in-sesiune-plenara-agenda-reuniunii-dominata-de-o-discutie-privind-viitorul-europei-cu-premierul-viorica-dancila-inaintea-summit-ului-european-al-regiuni/


cenușa de la Buchenwald tocmai pentru ca tentația întunecată a antisemitismului să nu mai domine”.
(RO) 
 

 Comisia Europeană dorește începerea negocierilor cu SUA privind consolidarea cadrului legal și
operațional pentru furnizarea de probe electronice în anchetele penale din UE. (RO) 
 

 România a decis recunoașterea lui Juan Guaidó în calitate de președinte interimar al Venezuelei.
(RO) 
 

 Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, a
criticat guvernele grec şi italian pentru faptul că nu l-au recunoscut pe Juan Guaido drept preşedinte
interimar al Venezuelei şi s-a pronunţat în favoarea unei schimbări, pe viitor, a mecanismului de luare a
deciziilor în Consiliul UE în domeniu, de la unanimitate la majoritate. (RO) 
 

 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Uniunea Europeană că încearcă înlăturarea de la
putere a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro „în dispreţul democraţiei”. (RO) 
  

 Semnatarii unei scrisori comune a transportatorilor rutieri adresată Parlamentului European sunt de
părere că dezbaterile actuale pe tema pachetului "Mobilitate 1" „se îndreaptă într-o direcţie politizată,
populistă şi chiar radicală, înaintea alegerilor europene". (RO) 
  

 Valdis Dombrovskis, comisarul responsabil pentru moneda euro și dialogul social: ,,Economiile tuturor
țărilor UE vor continua să crească în 2019.’’ (RO) 
 

 Șeful diplomației americane Mike Pompeo urmează să poarte discuţii, la Bruxelles, cu Înaltul
Reprezentant al UE, Federica Mogherini pentru consolidarea NATO în fața agresiunii Rusiei și
contracararea influenței Chinei. (RO) 
 

 Franţa consideră întâlnirea vicepremierului italian Luigi Di Maio cu „vestele Galbene'' drept ''o
provocare inacceptabilă, între ţări vecine şi partenere în Uniunea Europeană''. (RO) 
 

 Franţa şi-a rechemat pentru consultări ambasadorul din Italia după o serie de „declaraţii revoltătoare”
şi „atacuri fără fundament şi fără precedent de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial” ale unor
responsabili italieni. (RO) 
  

 Uniunea Europeană şi Muntenegru au semnat un proiect de acord privind întărirea cooperării
frontaliere şi extinderea razei de acţiune a agenţiei europene Frontex. (RO) 
  

 La Madrid au avut loc noi proteste ale partidelor de centru-dreapta privitoare la tensiunile din
regiunea Cataloniei. (EN) 
 

 În Franța, peste 50.000 de manifestanți au participat în cea de-a 13-a sâmbătă de proteste a
,,vestelor galbene.’’ (RO) 
  

 Invocând incertitudinea referitoare la "Brexit" şi rezistenţa în creştere la federalism în multe alte
partide europene, liderul Partidului anti-migraţie Democraţii Suediei renunță la politica de a cere ieşirea
ţării din UE (un aşa-numit „Swexit”), sperând la schimbarea UE din interior. (RO) 
  

 UE consolidează cooperarea regională cu 25 de state africane prin intensificarea sprijinului financiar
acordat acestora. (EN) 
 

 Papa Francisc a desfășurat în perioada 3-5 februarie 2019 o vizita istorică în Emiratele Arabe Unite,
devenind primul cap al Bisericii Catolice care vizitează Peninsula Arabică. (RO) 
 

 Parlamentul Ucrainei a înscris în Constituţie obiectivul aderării ţării la UE şi la NATO, în prezenţa
preşedintelui Petro Poroşenko, iniţiatorul proiectului de lege, care a declarat că noua prevedere
marchează „ireversibilitatea opţiunii noastre europene". (RO)  
 

 Exporturile Germaniei au atins, în pofida disputelor comerciale globale, o nouă valoare record în
2018, pentru al cincilea an consecutiv, crescând cu 3% față de 2017, până la nivelul record de 1.317,9
miliarde euro. (RO) 
 

 Marianne Thyssen, comisar european pentru ocuparea forței de muncă (EMPL) a anunțat că
legiuitorul Uniunii a ajuns la un acord provizoriu care va oferi lucrătorilor din Europa condiții de muncă
transparente și previzibile. (EN) 
 

 Grupul rus Gazprom dorește să-şi majoreze cota pe piaţa de gaze naturale din Europa, după ce în
2018 exporturile sale au atins un nivel record. Gazprom se aşteaptă la un declin al producţiei de gaze în
Europa, combinat cu o creştere a cererii. (RO) 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/prim-vice-presedintele-comisiei-europene-frans-timmermans-integrarea-europeana-s-a-nascut-din-cenusa-de-la-buchenwald-tocmai-pentru-ca-tentatia-intunecata-a-anti-semitismului-sa-nu-mai-domine/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-doreste-inceperea-negocierilor-cu-sua-privind-consolidarea-cadrului-legal-si-operational-pentru-furnizarea-de-probe-electronice-in-anchetele-penale-din-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/romania-se-alatura-sua-frantei-germaniei-si-altor-state-euro-atlantice-klaus-iohannis-a-decis-recunoasterea-lui-juan-guaido-in-calitate-de-presedinte-interimar-al-venezuelei/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/manfred-weber-se-pronunta-in-favoarea-unui-nou-mod-de-luare-a-deciziilor-in-consiliu-in-contextul-blocajului-privind-venezuela--254009
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/05/venezuela-erdogan-acuza-ue-ca-incearca-sa-l-rastoarne-pe-maduro-in-dispretul-democratiei--252806
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/02/06/transportatorii-rutieri-dezbaterile-pe-pachetul-mobilitate-1-se-indreapta-intr-o-directie-politizata-inaintea-alegerilor-europene--253286
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_ro.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/seful-diplomatiei-americane-mike-pompeo-turneu-diplomatic-la-budapesta-bratislava-varsovia-si-bruxelles-pentru-consolidarea-nato-in-fata-agresiunii-rusiei-si-contracararea-influentei-chinei/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/06/franta-considera-intalnirea-vicepremierului-italian-di-maio-cu-vestele-galbene-drept-o-provocare-inacceptabila--253743
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/franta-si-a-rechemat-pentru-consultari-ambasadorul-din-italia-dupa-atacuri-fara-precedent-de-la-roma--254182
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/05/ue-si-muntenegru-au-semnat-un-proiect-de-acord-privind-controlul-migratiei--252988
https://www.euronews.com/2019/02/10/madrid-protesters-oppose-sanchez-catalan-plan
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/09/franta-50-000-de-manifestanti-au-participat-in-cea-de-a-13-a-sambata-de-proteste-a-miscarii-vestelor-galbene--255410
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/06/suedia-partidul-antiimigratie-democratii-suediei-renunta-sa-mai-ceara-un-swexit--253755
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-866_en.htm
https://www.agerpres.ro/mondorama/2019/02/05/papa-francisc-a-incheiat-marti-o-vizita-istorica-in-emiratele-arabe-unite-cu-o-mare-mesa-in-aer-liber--252612
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/ucraina-isi-inscrie-in-constitutie-obiectivul-de-aderare-la-ue-si-la-nato--254132
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/02/08/2018-un-nou-an-record-pentru-exporturile-germaniei--254691
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-907_en.htm
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/02/06/gazprom-vrea-o-cota-mai-mare-din-piata-europeana-dupa-exporturile-record-din-2018--253567


 Un marș studențesc a avut loc în Bruxelles pentru acțiuni mai puternice împotriva schimbărilor
climatice. (EN) 
 
 

 
 

 Uniunea Europeană este pregătită să aibă relaţii mai strânse cu Regatul Unit după "Brexit", astfel ca
mecanismul de „backstop'' (plasă de siguranţă) privind graniţa irlandeză să nu fie folosit niciodată, a
declarat Guy Verhofstadt, negociatorul şef al Parlamentului European pentru Brexit. (RO) 
 

 Potrivit Raportului anual privind comerţul în domeniul apărării la nivel global, ieşirea Regatului Unit
din UE va accelera cel mai probabil declinul acesteia spre poziţia de „jucător minor" pe piaţa globală a
apărării în următorii cinci ani, din cauza eşecurilor de planificare şi de investiţii în industria sa naţională
de apărare. (RO) 
 

 Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, atrage atenţia asupra consecinţelor
catastrofale ale unui Brexit fără acord: „Suntem foarte îngrijoraţi. Suntem la doar câteva săptămâni
distanţă de o catastrofă economică şi umană”. (RO) 
 

 Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a indicat că partidul său va susţine acordul negociat de
ieşire a ţării din UE, dacă Regatul Unit se angajează să menţină relaţii strânse cu blocul comunitar după
Brexit. (RO) 
 

 Regatul Unit va găzdui la Londra, în decembrie anul acesta, summitul aniversar al Alianței Nord-
Atlantice, la 70 ani de la înființarea NATO. (RO) 
 

 Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk : „M-am întrebat cum arată acel loc special din iad
pentru cei care au promovat Brexit-ul, fără să aibă măcar schiţa unui plan pentru realizarea sa în
siguranţă". (RO) 
 

 Guvernul britanic consideră că limbajul folosit de Donald Tusk nu ajută la găsirea de soluţii pentru
ieşirea din impasul în care se află dosarul Brexitului, considerându-l un „euromaniac diabolic''. (RO) 
 

 Britanicii au reactivat un plan de urgență din timpul Războiului Rece. Regina Elisabeta a II-a va fi
evacuată din Londra în cazul în care vor exista mişcări de stradă violente după Brexit. (RO) 
 

 Naţionaliştii irlandezi au avertizat că dacă nu va exista un acord pentru Brexit va trebui organizat un
referendum privind unitatea Irlandei. (RO) 
 

 Olanda începe ofensiva economică pentru transferarea operațiunilor a peste 250 de companii care
activează în Marea Britanie, înainte de Brexitul programat la 29 martie 2019. (RO) 
 
 
RO2019EU 
 

 România va negocia noua directivă europeană a gazului, bazată pe un compromis franco-german,
dar care ar putea întârzia construcția conductei Nord Stream 2. Acesta este unul dintre cele mai
complicate dosare, ce prevede reglementarea importului de gaze în UE și protejarea pieței europene a
gazului de monopolul și dependența față de un actor terț care poate dezechilibra securitatea energetică
europeană.  (RO) 
 

 Președinția României la Consiliul UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind
propunerea de adaptare a rețelei transeuropene de transport TEN-T, asigurând noi legături maritime
între Irlanda și celelalte țări ale UE pe coridorul rețelei de bază: Marea Nordului – Marea Mediterană, în
condițiile în unui Brexit fără un acord. (RO) 
 

 Dezvoltarea modalităților de cooperare judiciară s-a aflat pe agenda reuniunii informale a miniştrilor
justiţiei din statele membre UE, care a avut loc la Palatul Parlamentului din București la 8 februarie
2019. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE a organizat la Bruxelles, în 5 februarie 2019, o reuniune de lucru
cu reprezentanți ai Fundației Bill și Melinda Gates (BMGF) privind rolul fundațiilor în cooperarea
internațională pentru dezvoltare. (RO) 
 

 România a reuşit să obţină, în decurs de o lună de la preluarea Preşedinţiei Consiliului UE, consens
pe 24 de dosare privind teme cu impact pentru cetățeni. (RO) 

http://www.brusselstimes.com/belgium/politics/13702/students-march-through-brussels-streets-pleading-for-stronger-action-against-climate-change
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/guy-verhofstadt-relatiile-mai-stranse-dupa-brexit-ar-putea-depasi-impasul-referitor-la-backstop--254300
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https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/presedintele-parlamentului-european-antonio-tajani-atrage-atentia-ca-un-brexit-fara-acord-ar-fi-o-catastrofa--254386
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/07/brexit-partidul-laburist-pune-conditii-pentru-sustinerea-acordului-privind-iesirea-regatului-unit-din-ue--254167
https://www.caleaeuropeana.ro/la-70-ani-de-la-infiintare-nato-se-intoarce-la-prima-sa-casa-summit-ul-aniversar-al-liderilor-euro-atlantici-din-2019-va-avea-loc-la-londra-in-luna-decembrie/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/06/brexit-donald-tusk-exista-un-loc-special-in-iad-pentru-arhitectii-campaniei-de-iesire-a-marii-britanii-din-ue--253423
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/06/brexit-guvernul-britanic-reactioneaza-cu-moderatie-la-declaratia-lui-tusk-dar-dup-il-considera-pe-acesta-un-euromaniac-diabolic--253554
https://www.caleaeuropeana.ro/presa-britanicii-au-reactivat-un-plan-de-urgenta-din-timpul-razboiului-rece-regina-elisabeta-a-ii-a-va-fi-evacuta-din-londra-in-cazul-in-care-vor-exista-miscari-de-strada-violente-dupa-brexit/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/02/06/brexit-nationalistii-irlandezi-cer-referendum-pentru-unitate-daca-retragerea-din-ue-se-face-fara-acord--253470
https://www.caleaeuropeana.ro/brexit-olanda-incepe-ofensiva-economica-pentru-transferarea-operatiunilor-a-peste-250-de-companii-care-activeaza-in-marea-britanie/
https://www.caleaeuropeana.ro/document-romania-va-negocia-noua-directiva-europeana-a-gazului-bazata-pe-un-compromis-franco-german-dar-care-ar-putea-intarzia-constructia-conductei-nord-stream-2/
https://www.caleaeuropeana.ro/ro2019eu-romania-a-obtinut-un-acord-preliminar-la-nivelul-ue-privind-reteaua-transeuropeana-de-transport-pentru-a-preveni-efectele-unui-brexit-fara-acord/
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/02/08/romania2019-eu-cooperarea-judiciara-in-materie-civila-si-comerciala-pe-agenda-reuniunii-informale-a-ministrilor-justitiei-din-ue--254555
http://ue.mae.ro/local-news/1250
https://www.agerpres.ro/politica/2019/02/08/romania2019-eu-dancila-romania-a-reusit-ca-presedintie-a-consiliului-ue-sa-obtina-consens-pe-24-de-dosare-privind-teme-cu-impact-pentru-cetateni--254771


  
 România va relua negocierile în numele statelor membre cu privire la propunerea de directivă

privind drepturile de autor, proiect ce nemulțumește giganții Google sau Facebook. (RO) 
 

 Președinția Consiliului UE îndeplinește încă un obiectiv din programul de lucru: obținerea unui acord
provizoriu cu Parlamentul European privind primul plan multianual de gestionare a pescuitului excesiv și
promovare a sustenabilității în bazinul Mării Mediterane. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind
digitalizarea relațiilor societăților comerciale cu autoritățile publice. (RO) 
 

 Transformarea digitală a industriei, inteligenţa artificială, lanţurile valorice şi clusterele vor ocupa
locuri prioritare pe agenda de lucru a Preşedinţiei României la Consiliul UE, a declarat ministrul
economiei, Niculae Bădălău, care a susţinut un discurs în cadrul conferinţei „Europe Industry Days”.
(RO)

 euroindicatori 4 februarie 2019| Preţurile producătorilor
industriali au scăzut cu 0,8% atât în zona euro, cât şi în UE28.
Decembrie 2018 în comparaţie cu noiembrie 2018. [EN] 
 

 5 februarie 2019| Mai mult de 95% dintre copiii din Uniunea
Europeană sunt consideraţi a fi într-o stare bună sau foarte
bună de sănătate. Sub 5% dintre copiii se confruntă cu limitări
ale activităţii din cauza problemelor de sănătate. [EN] 
 

 
 7 februarie 2019| Consumul de energie în UE a crescut cu

1 % în 2017. Decalajul față de obiectivul privind eficiența
energetică pentru 2020 a continuat să crească. [EN] 
 

 Infografic interactiv despre Acordul comercial dintre UE- Japonia 

https://www.caleaeuropeana.ro/decizie-in-consiliul-ue-romania-va-relua-negocierile-in-numele-tarilor-membre-privind-directiva-dreptului-de-autor-proiect-ce-nemultumeste-gigantii-google-sau-facebook/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintia-consiliului-ue-indeplineste-inca-un-obiectiv-din-programul-de-lucru-obtinerea-unui-acord-provizoriu-cu-pe-privind-primul-plan-multianual-de-gestionare-a-pescuitului-excesiv-si-promovare-a/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintia-romana-a-consiliului-acord-provizoriu-cu-parlamentul-european-privind-digitalizarea-relatiilor-societatilor-comerciale-cu-autoritatile-publice/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/02/06/romania2019-eu-badalau-pe-durata-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue-vom-acorda-atentie-sporita-industriei-lanturilor-valorice-si-clusterelor--253577
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9545014/4-04022019-AP-EN.pdf/c8c608e7-22c5-4306-9a78-fbb87733e20d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9550240/3-05022019-BP-EN.pdf/f426eec4-bbff-48f0-8084-88d721fa49ef
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9549144/8-07022019-AP-EN.pdf/4a5fe0b1-c20f-46f0-8184-e82b694ad492


Acordul comercial UE-Japonia în țara ta. 

Forța de muncă a Europei îmbătrânește și se diminuează. Cum se confruntă statele
europene cu provocările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă? Accesează

linkul.

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/romania_en.htm?fbclid=IwAR1ErxpOdFcyy1TGbOSbc-XgxO7DwPZT4tznVVJI6gF0XOn6dl-Uu7Zdj8M
http://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh/


EU-OSHA prezintă un infografic interactiv  [RO] creat pentru a susține campania
„Substanțe periculoase pentru locurile de muncă sănătoase”.

Numerele anterioare pot fi accesate aici.
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