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Franța 
Senatul a dezbătut:

proiectul programului de stabilitate
pentru perioada 2019-2022 [FR]
impozitarea serviciilor digitale [FR]
bilanțul financiar și fiscal al
metropolei Lyon [FR]
problemele zonei euro [FR]
proiectul de lege cu privire la crima
de ecocid [FR]
corupția transnațională [FR]

Adunarea Națională a dezbătut:

politica industrială a guvernului,
lupta împotriva delincvenței
financiare [FR]
bilanțul social al legislației muncii
[FR]
modificarea legislației referitoare
la funcția publică [FR]
proiectul de lege pentru restaurarea
și conservarea catedralei Notre-

Țările de Jos 
 
Temele dezbătute în Camera
Reprezentanților au fost:

raportul anual pentru justiție și
securitate [NL]
siguranța produselor alimentare
[NL]
publicarea datelor din sectorul
financiar [NL]
pensiile de urmaș [NL]
situația educației [NL]
costurile energiei [NL]
perturbatorii endocrini [NL]
dezvoltarea biotehnologiei [NL]
securitatea cibernetică a rețelelor
5G [NL]

https://www.senat.fr/commission/fin/index.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/creation_dune_taxe_sur_les_services_numeriques.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/metropole_de_lyon.html
https://videos.senat.fr/video.1137820_5cc82d6228085.seance-publique-du-30-avril-2019-apres-midi
https://videos.senat.fr/video.1138269_5cc87b2378b69.questions-sur--la-proposition-de-loi-portant-reconnaissance-du-crime-d-ecocide
https://videos.senat.fr/video.1140020_5ccad77093616.seance-publique-du-2-mai-2019-apres-midi?timecode=21278000
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7551847_5cc7008f947fb.1ere-seance--politique-industrielle-du-gouvernement--ni-defensive-ni-offensive--evaluation-de-la-29-avril-2019
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7565139_5cc8a05d9137c.2eme-seance--debat-sur-le-bilan-social-des-ordonnances-travail-30-avril-2019
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7573490_5ccb4067464b5.lois--transformation-de-la-fonction-publique-suite-art-12-a-apres-l-art16-adt-763-2-mai-2019
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D18278&did=2019D18278
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01312
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01850
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01834
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01193
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01659
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01089
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08910&did=2019D18157


Dame [FR]

Germania 
Guvernul federal a prezentat
Bundestagului:

proiectul de lege pentru ratificarea
cooperării germano-polone în ceea
ce privește evaluarea strategică a
problemelor de mediu în context
transfrontalier [DE]
proiectul de lege pentru ajustarea
alocației și indemnizației pentru
formarea profesională [DE]

Bundestagul a dezbătut proiectul de lege
prezentat de Bundesrat referitor la 
introducerea în legislația penală a
răspunderii automate pentru tranzacțiile
online ilegale de bunuri și servicii. [DE] 
 
În întrebările adresate guvernului federal
de către membrii Bundestagului și
răspunsurile acestuia au fost atinse,
printre altele, probleme legate de:

pensiile ocupaționale [DE]
exportul de armament către Irak
[DE]
consumul de energie necesar
activităților din domeniul
tehnologiei informației și
comunicațiilor [DE]
ajutoarele de șomaj pentru lucrătorii
transfrontalieri [DE]
lupta împotriva terorismului online
[DE]
impozitarea domeniului digital [DE]
monedele digitale [DE]
proiectul introducerii unei pensii de
bază [DE]

Suedia 
Comisia pentru finanțe a criticat
propunerea Comisiei Europene de
modificare a mecanismului decizional în
ceea ce privește politica fiscală a Uniunii
Europene. [SE] 
Riksdagul a adoptat:

propunerea de modificare a
legislației referitoare la ajutoarele
de șomaj [SE]
propunerea pentru completarea
legislației europene referitoare la
regimul matrimonial [SE]
propunerea pentru modificarea
sistemului de impozitare a
transferurilor afacerilor între rude
[SE]

Delegația suedeză la OSCE a prezentat,
în fața Riksdagului, raportul asupra
activității respectivei delegații la 
organizație în anul 2018. [SE] 
 
În Riksdag au fost dezbătute probleme
legate de:

simplificarea procedurilor de
autorizare în industria minieră [SE]
raportul de activitate al Băncii
Centrale a Suediei pentru anul
2018 [SE]

 
Danemarca 
Folketingul a dezbătut probleme legate
de:

poluarea mediului [DK]
urmărirea penală a cetățenilor
danezi încadrați în unități armate
teroriste [DK]
angajarea medicilor din UE [DK]
expulzarea pentru infracțiuni grave
și repetate [DK]

 
Portugalia 
A fost adoptat proiectul de lege pentru
organizarea și funcționarea organismului
național pentru transparență și pentru
modificarea legii de organizare și

 
Belgia 
Senatul a adoptat declarația de revizuire a
Constituției [FR] 
Camera Reprezentanților a adoptat:

proiectul de lege pentru aprobarea
Protocolului de aderare a Republicii
Macedonia de Nord la Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord [FR]
proiectul de lege pentru
reglementarea securității datelor cu
caracter personal [FR]

În Camera Reprezentanților au fost
dezbătute probleme referitoare la:

raportul  activităților Uniunii
Europene  în anul 2018 [FR]
reformarea Codului penal [FR]

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7566762_5cca999bb5c8c.commission-des-affaires-culturelles--restauration-et-conservation-de-notre-dame-2-mai-2019
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/095/1909509.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/094/1909478.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/095/1909508.pdf
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNjM3NzY0LTYzNzc2NA==&mod=mod454590
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNjM3Nzc4LTYzNzc3OA==&mod=mod454590
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNjM3Nzk4LTYzNzc5OA==&mod=mod454590
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/093/1909327.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/094/1909413.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/093/1909366.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/095/1909530.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/094/1909448.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/granskning-av-meddelande-om-ett-forandrat_H601SkU24
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-om-arbetsloshetskassorna_H601AU11
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/makars-och-sambors-formogenhetsforhallanden-i_H601CU14
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-skatteregler-for-agarskiften-mellan_H601SkU17
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/organisationen-for-sakerhet-och-samarbete-i_H601UU5
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mineralpolitik_H601NU11
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksbankens-forvaltning-2018_H601FiU23
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/mof/kalender/43639/samraad.htm
https://www.ft.dk/da/dokumenter
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SUU/kalender/43333/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/REU/kalender/43418/samraad.htm
http://www.senat.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100664096
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3717
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3639
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3716
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3721


funcționare a Curții Constituționale.  [PT] 
 

 
Polonia 
Au fost adoptate:

proiectul de lege referitor
la reglementarea ocupării posturilor
în cadrul Curții Supreme de Justiție,
procedurile de numire a
judecătorilor, imunitățile în sistemul
judiciar [PL]
proiectul de lege pentru modificarea
sistemului de educație [PL]

mobilitatea interfederală [FR]
înființarea Institutului federal pentru
protecția și promovarea drepturilor
omului [FR]
modificarea Codului de procedură
penală în ceea ce privește utilizarea
poligrafului [FR]
utilizarea unor volume mari de date
în sectorul sănătății [FR]

Lituania 
Seimul a adoptat: [LT]

proiectul de lege pentru
autoguvernarea locală
proiectul de lege referitor la piața
resurselor de energie electrică 
proiectul de lege referitor la
informațiile publice 
proiectul de lege pentru modificarea
Codului muncii
proiectul de lege pentru protecția
consumatorilor

 
Luxemburg 
În Camera Deputaților au fost prezentate
programul de creștere și stabilitate și
programul național de reformă. [FR] 
 
Au fost dezbătute:

proiectul de lege pentru
transpunerea în legislația națională
a  Directivei pentru deschiderea
pieței pentru serviciile de transport
feroviar intern de călători și
guvernanța infrastructurii feroviare
[FR]
proiectul de lege pentru modificarea
legii pentru registrul comerțului [FR]

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Grupul Socialiștilor și Democraților felicită pe domnul Volodymyr Zelensky pentru victoria în
alegerile prezidențiale din Ucraina: „Acum este timpul pentru reforme.” [EN] 
 
Udo Bullmann: „Felicitări lui Pedro Sánchez și poporului spaniol! Aceștia pot găsi calea pentru o

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43708
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3396
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3398
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3449
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3670
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=2721
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3685
http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs2lrv.priimti
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
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7254&backto=p0/IZ7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041=CZ6_D2DVRI420G5SE02RURIRM43GT0=M/#Z7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7058&backto=p0/IZ7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041=CZ6_D2DVRI420G5SE02RURIRM43GT0=M/#Z7_288SRGAMEPABF0IGQK9GM81041
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-congratulate-volodymyr-zelensky-victory-ukraines-presidential-election-now-its-time


Europă progresistă.” Alegerile generale din Spania au fost o victorie clară a Partidului Socialist
Spaniol (PSOE) cu 28,7% din voturi și 123 de locuri în Camera inferioară și majoritate absolută
în Senat. [EN] 
 
Cu ocazia Zilei internaționale a muncii, 1 mai, liderul Grupului Socialiștilor și Democraților, Udo
Bullmann, a declarat: “Muncitorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre, iar lupta pentru
drepturile lor rămâne în centrul agendei noastre social-democrată. Sindicatele și partidele
muncitorești au reușit adesea să imite capitalismul la nivel național. Cu toate acestea, în
perioadele de digitizare și de ocupare a forței de muncă transfrontaliere, acum trebuie și putem
avea succes la nivel european. Protestele puternice care au avut loc vineri, la Bruxelles, unde m-
am alăturat celor 8 000 de sindicaliști din întreaga Europă, marcând o Europă mai echitabilă
pentru muncitori, a fost un semnal clar care arată că valorile progresiste au nevoie de secolul
XXI pentru a construi o societate pentru cei mulți, nu doar pentru câțiva.” [EN]

            Platforma Europe TOGETHER - o inițiativă a familiei politice progresiste 
 
                europene ce permite dezbaterea ideilor împreună cu cetățenii 
 

 
https://www.europe-together.eu/

 
 
 
Dinamica salariilor în
România 
 
 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/udo-bullmann-congratulations-pedro-sanchez-and-spanish-people-they-can-lead-way
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-leader-udo-bullmann-labour-day-we-reaffirm-our-call-fair-and-progressive-europe-all
https://www.europe-together.eu/


Studiu realizat de Direcția generală pentru
afaceri economice și financiare a Comisiei
Europene 
 
Creșterea salarială reală din întreaga
economie a României a accelerat din anul
2015. Dar, în timp ce salariile din România
sunt relativ scăzute față de restul UE și
acestea sunt preconizate să crească mai
repede decât media UE, creșterea
salariilor peste cea a productivității ar
putea duce la scăderi ale competitivității. 
Studiul analizează rolul salariilor din
sectorul public în cadrul producerii de
modificări salariale în întreaga economie,
ceea ce ar putea influența competitivitatea
costurilor în România. 
 
(Descărcați studiul accesând următorul
link: DESCARCĂ)

Fundația europeană pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață și de
muncă
 
Pauzele de odihnă: Prezentarea generală
a reglementărilor, cercetării și practicii
[EN]

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/eb044_en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/rest-breaks-from-work-overview-of-regulations-research-and-practice


 Avizul 1/17 - Mecanismul de soluționare a litigiilor între investitori și state prevăzut de acordul
de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și Canada (CETA) este compatibil cu dreptul Uniunii
[RO] 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-614/17 
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego [RO]

 Subsidiaritate și proporționalitate  
 
Comisia Europeană ia notă, în raportul „O mai bună
reglementare - bilanț și sprijinirea angajamentelor”,
publicat în aprilie 2019, de recentele acțiuni întreprinse
de Comitetul Regiunilor în vederea punerii în aplicare a
recomandărilor realizate de Grupul de lucru privind
subsidiaritatea și proporționalitatea.  
Raportul menționează că „Grupul de lucru subliniază
provocarea de a obține punctele de vedere ale
autorităților locale și regionale din statele membre ale
Uniunii Europene. Ulterior, Comitetul Regiunilor a instituit
o rețea pilot de centre regionale pentru evaluarea punerii
în aplicare a politicilor UE (RegHub) pentru a analiza
punerea în practică a legislației UE. 
Comisia va spori colaborarea cu Comitetul Regiunilor,
Comitetul Economic și Social European, reprezentanțele
Comisiei Europene în statele membre, autoritățile
naționale și alte asociații reprezentative pentru a crește
nivelul general de conștientizare în privința oportunităților
de a contribui la elaborarea politicilor Comisiei”.  
 

Descărcați documentul
accesând următorul link:
DESCARCĂ

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1955234/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1960076/ro/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-taking-stock_en_0.pdf


 
 
Fișă informativă „O mai bună reglementare în centrul procesului decizional al UE”| DESCARCĂ

În cadrul conferinței internaționale „Viitorul Europei. Perspectivele evoluțiilor contemporane”
ce va avea loc în marja summitului informal al Consiliului European ce va avea loc la Sibiu, la 9
mai 2019, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), dl Luca Jahier, va
prezenta avizul pe tema viitorului UE. Prin intermediul acestuia, CESE, ca reprezentant
instituțional al societății civile organizate, își prezintă viziunea asupra viitorului în care Europa
devine liderul global privind dezvoltarea durabilă. În acest scop, CESE face un apel pentru o
nouă strategie bazată pe o abordare globală și intersectorială care se axează pe nevoile
cetățenilor și care are ca obiectiv principal durabilitatea.

Recomandările de politici ale CESE sunt
legate de 11 priorități, printre care 
 
-Europa cetățenilor și politica în domeniul
comunicării 
 
-Dezvoltarea durabilă 
 
-Dimensiunea socială 
 
-Migrația 
 
-Guvernanța 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/br_factsheet_en.pdf
http://www.europefuturesibiu.ro/ro/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/listening-citizens-europe-sustainable-future-sibiu-and-beyond


 
-Înteprinderile din UE și durabilitatea  
 
-Un mediu înconjurător durabil  
 
(Găsiți mai multe informații accesând
următorul link: DESCARCĂ)

 
www.europefuturesibiu.ro

 Summitul european din 9 mai, de la Sibiu, și Ziua Europei vor fi marcate în centrul orașului printr-o sărbătoare
a muzicii, dansului și a gusturilor Sibiului. Oaspeţii din Uniunea Europeană care vor sosi la Sibiu la 9 mai, pentru
summitul informal al şefilor de stat şi de guvern din UE, se vor putea bucura, în Piaţa Mare din centrul oraşului,
de un spectacol extraordinar al ansamblului profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”. (RO) 
 

 UE trebuie să negocieze un nou tratat cu reguli colective mai stricte și sancțiuni mai dure pentru țările membre
care nu respectă principiile Uniunii, introducând în același timp proiecte de integrare, precum ar fi o armată UE, a
declarat cancelarul austriac, Sebastian Kurz. (EN) 
 

 Vineri (3 mai 2019), Donald Tusk, președintele Consiliului European a susținut în capitala poloneză un discurs
axat pe teme de politică națională, prin care a avertizat partidul de guvernământ (PiS) că nu respectă Constituția
țării. (EN) 
 

 Uniunea Europeană şi-a revizuit recent legislaţia privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor, această acţiune
fiind bine primită de industria alimentară. (EN) 
 

 Condus de diferite entități franceze, cel mai recent proiect european privind inteligența artificială, „AI4EU”, își
propune să creeze o platformă de colaborare pentru cercetători și companii europene. (EN) 
 

 Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a susţinut la 25 aprilie 2019 prima conferinţă de presă din mandatul

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-281-ro-n.pdf
http://www.europefuturesibiu.ro/ro/
http://summitul-european-de-la-sibiu-din-9-mai-marcat-prin-evenimente-culturale-oaspetii-din-toate-colturile-ue-se-vor-putea-bucura-de-concerte-traditionale-expozitii-de-fotografie-si-targuri-culinare/
https://www.politico.eu/article/sebastian-kurz-eu-reform-treaty-generational-change/
https://www.politico.eu/article/tusk-poland-constitution-government/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/food-industry-hails-new-eu-rules-on-mutual-recognition-of-goods/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-presents-its-collaborative-ai-platform-with-a-strong-french-influence/


său, în care a afirmat că a înţeles preocupările societăţii şi ale protestatarilor din mişcarea ''vestelor galbene'',
dar va menţine cursul reformelor, promiţând totuşi şi unele reduceri de impozite. (RO) 
 

 Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat joi (25 aprilie 2019) că este în favoarea renegocierii
spațiului Schengen fără frontiere interne, chiar dacă rezultatul ar fi un „spațiu Schengen cu mai puține țări". (EN) 
 

 Kosovo și Serbia au convenit, la summitul de la Berlin, să reia negocierile, după ce liderii Franței și Germaniei
i-au avertizat că rezolvarea disputei lor este crucială pentru a avea legături viitoare cu Uniunea Europeană. (EN) 
 

 Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a declarat „îngrozit” şi „întristat” de seria de explozii
produse în Sri Lanka duminică, în prima zi a Paştelui catolic, asigurând că Uniunea Europeană este "gata să-şi
aducă sprijinul". (RO) 
 

 Principalul candidat al blocului conservator european în alegerile de luna viitoare din UE, Manfred Weber, a
declarat că, dacă va deveni președintele Comisiei Europene, se va angaja să oprească conducta de gaz „Nord
Stream 2”. (EN) 
 

 Actorul de comedie Vladimir Zelenski, nou intrat în politică, a obţinut la 21 aprilie 2019 o victorie zdrobitoare în
turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Ucraina în faţa preşedintelui în exerciţiu, Petro Poroşenko, reflectând
amploarea nemulţumirii alegătorilor faţă de puterea actuală. (RO) 
 

 Preşedintele în exerciţiu al Ucrainei, Petro Poroşenko, şi preşedintele ales, Vladimir Zelenski, au denunţat
Rusia ca o forţă de ocupaţie în estul Ucrainei, după ce Moscova a decis să simplifice procedurile de acordare a
cetățeniei ruse locuitorilor din Doneţk şi Lugansk. (RO) 
 

 Preşedintele rus, Vladimir Putin, s-a declarat pregătit pentru „restabilirea completă” a relaţiilor cu Ucraina, cu
condiţia ca acesta să nu fie un demers unilateral, după victoria la recentele alegeri prezidenţiale a actorului de
comedie Vladimir Zelenski. (RO) 
 

 Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE în alegerile legislative de
duminică (28 aprilie 2019) şi s-a arătat dispus să facă coaliţie cu „toate grupările pentru a guverna în limitele
Constituţiei”, ceea ce pare a fi, pe lângă comunicarea disponibilităţii, şi un avertisment adresat separatiştilor
catalani. (RO) 
 

 Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) au lansat la 29 aprilie 2019 un program comun
pentru finanţarea de împrumuturi pentru tineri agricultori, în valoare de 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat
al executivului european. (RO) 
 

 Polonia trebuie să înceteze să mai trateze Uniunea Europeană ca pe o „vacă de muls” şi să-şi aducă o
contribuţie financiară mai substanţială în viitor, a declarat pe 1 mai 2019, la Varşovia, vicepreşedintele Comisiei
Europene, Jyrki Katainen. (RO) 
 

 Bulgaria apără într-un mod remarcabil frontierele externe ale Europei şi a făcut multe pentru Uniunea
Europeană, a afirmat joi (02.05.2019) la Sofia prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder,
exprimându-şi susţinerea pentru aderarea acestei ţări la spaţiul Schengen. (RO) 
 

 UE ar trebui să sancţioneze prin intermediul fondurilor europene statele membre care nu respectă normele
statului de drept, a declarat şeful aripii germane a conservatorilor europeni şi candidat la preşedinţia Comisiei
Europene Manfred Weber, menţionând şi România. (RO) 
 

 Comisia Europeană a anunţat că va analiza cu atenţie proiectele de modificare a Codului penal şi a Codului
de procedură penală, adoptate de Camera Deputaţilor, şi a reafirmat că România trebuie să reia urgent procesul
de reformă. (RO) 
 

 Președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European,
Adina Vălean, este al patrulea cel mai influent membru al Parlamentului European, potrivit unui clasament al
celor mai puternici 100 de eurodeputați realizat de VoteWatch Europe și dat publicității pe data de 24 aprilie
2019. (RO) 
 

 Comisia Europeană are în vedere noi contramăsuri împotriva României în urma relaxării legislaţiei
anticorupţie, a declarat pe 1 mai 2019 purtătorul de cuvânt al executivului european, Margaritis Schinas. (RO) 
 

 
 

 Premierul japonez, Shinzo Abe a cerut liderilor UE să evite o ieșire fără acord a Regatului Unit din Uniunea
Europeană, ambele părți promiţând întărirea legăturilor economice în cadrul summitului bilateral organizat la 25
aprilie 2019. (EN) 
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 Alegătorii din Regatul Unit au sancționat grav principalele două partide – Conservatorii și Laburiștii – în
alegerile locale organizate la 2 mai 2019, oferind o avancronică a ceea ce este probabil să se întâmple în
alegerile europene la sfârșitul acestei luni. (EN) 
 

 Premierul Scoţiei, Nicola Sturgeon, a declarat la 24 aprilie 2019, că ţara sa trebuie să organizeze un nou
referendum privind independenţa faţă de Regatul Unit, înaintea alegerilor parlamentare din mai 2021. (RO) 
 

 Guvernul premierului britanic Theresa May vrea ca acordul încheiat cu Uniunea Europeană privind ieşirea ţării
din blocul comunitar să fie aprobat de Parlamentul britanic înaintea inaugurării noului Parlament European, în
iulie, a declarat David Lidington, ministru britanic, șeful cabinetului prim-ministrului. (RO) 
 

 Președintele francez, Emmanuel Macron, a recunoscut în timpul unei conferințe de presă organizată la Palatul
Elysée, faptul că dezacordurile cu omologul german Angela Merkel privind Brexit sau comerțul, au fost
„confruntări fructuoase” şi a susţinut necesitatea afirmării „poziţiilor franceze”. (RO) 
 

 Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Regatul Unit nu s-a simțit niciodată
,,confortabil” în UE și a refuzat în mod categoric să spună că împărtășește speranța președintelui Consiliului
European, Donald Tusk, că Brexit-ul va fi abandonat. (RO) 
 

 Premierul Theresa May face apel la liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, să accepte un acord privind
ieșirea Regatului Unit din UE, subliniind că „publicul este nemulţumit” de eşecul politicienilor de a pune în
practică Brexit-ul. (RO) 
 

 
 

 Președintele Klaus Iohannis a vorbit, vineri, la conferința organizată de Institutul Universitar European de la
Florenţa, despre viitorul Uniunii Europene și despre summitul care va avea loc la Sibiu, prima reuniune a liderilor
europeni din istorie organizată de 9 mai chiar de Ziua Europei și ultimul summit european înaintea alegerilor
europarlamentare din 23-26 mai. (RO) 
 

 Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, candidat „Pro România” pentru Parlamentul
European, și-a exprimat joi dezamăgirea pentru faptul că viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene,
care acoperă perioada 2021-2027, nu a putut fi adoptat pe perioada președinției României la Consiliul Uniunii
Europene. (RO) 
 

 Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut în data de 30 aprilie 2019 consultări
bilaterale la Paris cu Amélie de Montchalin, secretar de stat pentru afaceri europene, cu Philippe Etienne,
consilierul diplomatic al președintelui francez, Emmanuel Macron, și cu Sabine Thillaye, președinta Comisiei
pentru afaceri europene din Adunarea Națională a Franței. (RO) 
 

 
 

 La 23 aprilie 2019, la Atena, Manfred Weber, principalul candidat al Partidului Popular European (PPE), de
centru-dreapta, şi-a lansat oficial campania pentru alegerile europarlamentare. (EN) 
 

 Sora lui Boris Johnson, Rachel Johnson și fostul reporter al BBC, Gavin Esler, vor conduce o alianță a
candidaților proeuropeni la alegerile europene de luna viitoare pentru noul partid „Schimbaţi Regatul Unit”. (EN) 
 

 Este posibil ca forțele antieuropene să devină al doilea cel mai mare grup din noul Parlament European,
indiferent dacă Regatul Unit participă la alegerile europene, sugerează cele mai noi previziuni, cu o lună înainte
de alegerile din mai. (EN) 
 

 Praga a găzduit joi (25 aprilie 2019) o întâlnire a liderilor partidelor populiste de extremă dreaptă, care
preconizează un succes fără precedent în alegerile europene de luna viitoare, ca urmare a creșterii puternice a
mișcărilor antieuropene din Europa. (EN) 
 

 Jean-François Barnaba, care conduce lista „Jaunes et citoyens” [„Galbeni şi cetăţeni”] din Franța, va face o
alianță cu "Patrioţii", partidul de extrema dreaptă al fostului aliat al lui Marie Le Pen, Florian Phillipot. Ambii îşi
doresc ca Franța să părăsească Uniunea Europeană și să renunțe la moneda euro. (EN) 
 

 Liderii Austriei și Bavariei au respins apelul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, pentru ca grupul lor de
centru-dreapta din Parlamentul European să se alăture partidelor populiste și naționaliste în cadrul alegerilor
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europarlamentare din cursul acestei luni. (EN) 
 

 Mai puţin de 40% dintre europeni sunt la curent cu faptul că în luna mai vor avea loc alegeri pentru
Parlamentul European şi numai 5% pot cita datele exacte, 23-26 mai, indică Eurobarometrul de primăvară  şi
publicat de legislativul european. (RO) 
 

 Fiecare al zecea alegător european este un susţinător convins al partidelor de extremă dreaptă, potrivit unui
sondaj efectuat în 12 ţări UE şi publicat la 26 aprilie 2019, înaintea alegerilor parlamentare europene din mai.
(RO) 
 

 Autorităţile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont să candideze la alegerile
europarlamentare din 26 mai, a indicat luni (29 aprilie 2019) partidul său, intitulat „Împreună pentru Catalonia”.
(RO) 
 

 Cu trei săptămâni înainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru preşedintele francez Emmanuel
Macron, partidul de extrema dreaptă Adunarea Naţională (Rassemblement national /RN/) devansează
formaţiunea prezidenţială Republica în Marş (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor a două
sondaje. (RO) 
 

 Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, salută inițiativa președintelui Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, de a răspunde dezinformărilor la adresa Uniunii Europene, după ce șeful executivului de
la Bruxelles a promis să lupte împotriva oricărui tip de informaţii false în campania pentru viitoarele alegeri
europene. (RO) 
 

 Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a anunţat joi (25 aprilie 2019), într-o
postare a sa pe Twitter, că a cerut excluderea, din Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, a partidului
cu acelaşi nume condus de Călin Popescu Tăriceanu. (RO)

 euroindicatori| Datoria publică a scăzut la 85,1% din PIB în zona euro și la 80% în UE28,
în cel de-al patrulea trimestru al anului 2018, comparativ cu cel de-al treilea trimestru al anului
2018.  
Comparativ cu cel de-al treilea trimestru al anului 2017, trei state membre au înregistrat o
creștere a ponderii datoriei interne în PIB, România (+0,8 puncte procentuale), Regatul Unit,
Suedia (+0,6 puncte procentuale) și Finlanda (+0,1 puncte procentuale). [EN] 
 

 Statele membre ale UE au acordat protecție pentru mai mult de 300 000 de solicitanți de azil
în 2018.  
Cel mai mare grup de beneficiari ai statutului de protecție în UE din 2018 au rămas cetățenii din
Siria (96 100 de persoane sau 29% din numărul total de persoane care au primit statutul de
protecție în statele membre ale UE), urmați de cetățenii din Afganistan (53 500 sau 16%) și de
cei din Irak (24 600 sau 7%). [EN] 
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 UE și-a atins ținta pentru proporția persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 24 de ani cu
educația terțiară. 
În 2018, cel puțin jumătate din populația cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani au finalizat studii
terțiare în Lituania (57,6%), Cipru (57,1%), Irlanda (56,3%), Luxemburg (56,2%) și Suedia (52%).
La polul opus, cele mai mici procente au fost înregistrate în România (24,6%) și Italia (27,8%).
[EN]  
 

 
 

 Piața muncii în Uniunea Europeană, 2018 [EN] 
(Infografic interactiv)
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