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Țările de Jos
Pe agenda dezbaterilor din comisiile
Camerei Reprezentanților s-au aflat:
modificarea legii locuințelor [NL]; folosirea
de către cetățeni a serviciilor digitale în
relația lor cu instituțiile administrative [NL];
rolul social al centrelor medicale
universitare în ansamblul serviciilor de
sănătate [NL]; legea pașapoartelor [NL];
propunerea legislativă pentru modificarea
art. 8 din Statutul Curții penale
internaționale [NL]; legea privind
impozitarea energiei electrice [NL];
măsurile de urgență propuse de Comisia
Europană în situația unei ieșiri fără acord
a Regatului Unit din UE [NL].

Austria

Germania
Guvernul federal a prezentat în Bundestag
proiectul de modificare a legislației de
mediu [DE].
În comisiile Bundestagului, în cadrul
întrebărilor și interpelărilor, au fost
dezbătute, printre altele, probleme legate
de: violențele împotriva imigranților [DE];
finanțarea suplimentară a măsurilor de
prevenție în domeniul sănătății [DE];
exproprierea ca măsură
pentru deblocarea pieței imobiliare la nivel
federal și al landurilor [DE];  utilizarea și
transmiterea datelor pentru detectarea
finanțării terorismului în cadrul acordului
SUA-UE [DE]; problema publicării și
răspândirii pe internet a datelor personale
(Doxing) [DE]; reducerea vârstei minime

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03619
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03614
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03578
http://file///C:/Users/dana.honciuc/Downloads/Verbeteringen_Reisdocumentenstelsel.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03804
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02519
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17669&did=2019D36803
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/108/1910899.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/128/1912877.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/128/1912874.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/131/1913124.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/129/1912975.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/129/1912974.pdf


Subcomisia pentru  UE din Consiliul
Național a solicitat guvernului să respingă
acordul de liber schimb între UE și
America Latină (Mercosur), din cauza
posibilului impact asupra agriculturii și
mediului [DE].
În Consiliul Național a început dezbaterea
legii pentru reforma fiscală [DE],  și a legii
asigurărilor sociale, 
a legii pentru înființarea unui birou pentru
lupta împotriva fraudei, legii federale
privind resursele umane  [DE].
 

la 16 ani necesare pentru susținerea
inițiativelor cetățenești europene [DE].

Belgia
Camera Reprezentanților a adoptat
propunerea de rezoluție care susține
decizia guvernului federal pe baza
căreia Belgia va participa la Instrumentul
european de sprijinire a schimburilor
comerciale (INSTEX ) [FR].

Spania
Plenul Congresului Deputaților a aprobat o
moțiune prin care se solicită Guvernului
declararea stării de urgență climatică în
Spania [ES].

Letonia
Plenul Parlamentului a aprobat  proiectul
de lege de modificare a acordului de
cooperare dintre Letonia și Statele Unite
în ceea ce privește combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului [LV].
Comisia pentru afaceri europene a
dezbătut Comunicarea Comisiei "Uniți în
realizarea uniunii energetice și a acțiunilor
climatice – Stabilirea bazelor pentru o
tranziție de succes către o energie curată"
[LV].
Comisia pentru economie națională,
politică agrară, de mediu și regională a
continuat dezbaterea modificărilor aduse
legii ambalajelor [LV].
Pentru a se pune în acord cu noile forme
de muncă definite la nivel european,
Comisia pentru muncă și afaceri sociale a
aprobat amendamentele la legea
protecției muncii [LV].

Franța
Plenul Adunării Naționale a adoptat
proiectul de lege referitor la noile orientări
în ceea ce privește mobilitatea mărfurilor
și a persoanelor [FR].
În comisiile Adunării au fost
dezbătute: adaptarea politicii  franceze
referitoare la familie la provocările
secolului XXI [FR], evaluarea impactului
legii privind noua organizare teritorială a
Republicii [FR], costurile și beneficiile
economice și sociale ale imigrației [FR].
În Senat a fost discutat, printre altele,
proiectul de lege prezentat de guvern
referitor la susținerea economiei
circulare [FR].

În cadrul întâlnirii cu viceprim-ministrul Republicii Macedonia de Nord însărcinat cu afaceri
europene, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate al
Comisiei  Europene a reiterat sprijinul instituției pentru începerea negocierilor de aderare  [EN].
În cadrul întâlnirilor avute de președintele Consiliului UE, Donald Tusk, cu Edi Rama, prim-
minstrul Albaniei [EN] și cu Zoran Zaev, prim-ministrul Macedoniei de Nord [EN] s-a reamintit că
în octombrie se va lua o decizie în ceea ce privește deschiderea negocierilor pentru aderarea la
UE. De asemenea, Președintele Consiliului European a făcut apel la liderii Uniunii Europene
,,să-și facă partea lor” deoarece Macedonia de Nord și-a ,,făcut deja partea” ei în ceea ce
privește reformele care să-i deschidă calea spre aderare la Uniunea Europeană [EN].

https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2019/178Mercosur.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00687/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/NRSITZ/NRSITZ_00088/TO_04413728.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/130/1913089.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=0395
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=33811&anyo=2019&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28251-saeima-atbalsta-ciesaku-divpusejo-sadarbibu-ar-asv-tiesibaizsardzibas-joma
http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=19.09.2019
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28245-janis-vitenbergs-pec-gandriz-20-gadu-ilgam-diskusijam-latvija-ir-pietuvojusies-dzerienu-iepakojuma-depozita-sistemas-ieviesanai
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28249-pilnveidos-darba-aizsardzibas-prasibu-piemerosanu-atbilstosi-aktualajam-nodarbinatibas-tendencem
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta/ta0331/(index)/ta
http://www2.assemblee-nationale.fr/agendas/les-agendas
http://www2.assemblee-nationale.fr/agendas/les-agendas
http://www2.assemblee-nationale.fr/agendas/les-agendas
https://www.senat.fr/presse/cp20190918.html
https://eeas.europa.eu/regions/western-balkans/67383/federica-mogherini-meets-deputy-prime-minister-bujar-osmani-deputy-prime-minister-north_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/17/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-prime-minister-of-albania-edi-rama/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/17/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-prime-minister-of-north-macedonia-zoran-zaev/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/17/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-prime-minister-of-north-macedonia-zoran-zaev/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+President+Donald+Tusk+after+his+meeting+with+Prime+Minister+of+North+Macedonia+Zoran+Zaev


Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European va susține
începerea negocierilor de preaderare a Republicii Macedonia de Nord la UE, demarare ce ar
urma să aibă loc cu ocazia viitoarei reuniuni a Consiliului European, din luna octombrie, potrivit
unuia dintre membrii grupului, Sergei Stanishev [EN].

Oficiali din  UE și Georgia au deschis la Tbilisi o școală europeană, prima instituție de
învățământ de acest gen, destinată în mod special elevilor din țările Parteneriatului Estic. S-a
anunțat, de asemenea, că misiunea de monitorizare a UE își va continua activitățile în zonele de
graniță ale Georgiei, Tskhinvali (Osetia de Sud) și Abhazia [EN].
La Bruxelles a avut loc cea de-a treia rundă de discuții trilaterale  UE-Rusia-Ucraina privind
tranzitul pe termen lung al gazelor pe teritoriul Ucrainei [EN].

Armenia
În cadrul întâlnirii dintre vicepreședintele Parlamentului leton, Inara Mūrniece, și ministrul armean
de externe, Zohrabu Mnatsakanjanu, s-a reiterat dorința de consolidare a cooperării dintre
comisiile parlamentare din Letonia și Armenia, în special în domeniile în care Armenia își
promovează activ reformele democratice [LV].

Planul de investiții pentru Europa, cunoscut sub numele de „Planul Juncker”, este una dintre
principalele priorități ale Comisiei Europene. El se axează pe stimularea investițiilor pentru a genera
locuri de muncă și creștere economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare existente și
noi, eliminarea obstacolelor din calea investițiilor și asigurarea vizibilității și a asistenței tehnice pentru
proiectele de investiții.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este principalul pilon al Planului Juncker și
furnizează o garanție UE  pentru mobilizarea investițiilor private.

https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/19/party-of-european-socialists-will-support-north-macedonia-in-october/
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/in-georgia-eu-opens-first-european-school-outside-the-blocs-borders/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/third-round-gas-talks-between-eu-russia-and-ukraine-focuses-eu-energy-rules?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28248-inara-murniece-latvija-ir-gatava-dalities-ar-armeniju-reformu-pieredze
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro


Pe lângă mobilizarea unor investiții semnificative, Planul Juncker sprijină, de asemenea,
promotorii de proiecte și contribuie la dezvoltarea unei rezerve de proiecte de calitate în
Europa. Două inițiative oferă oportunități majore promotorilor de proiecte și
investitorilor. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții oferă un sprijin
personalizat constând în consiliere în vederea pregătirii și dezvoltării de proiecte de
investiții în UE. Portalul european pentru proiecte de investiții oferă un serviciu de corelare
între proiectele de calitate din UE și investitorii potențiali din întreaga lume.Pentru mai
multe informații cu privire la provocările și oportunitățile în materie de investiții în
România, consultați acest raport de țară, SWD(2019) 1022.

EXEMPLE DE PROIECTE SPRIJINITE DE PLANUL JUNCKER

Trecerea la tehnologii digitale: RADIOCOM
Un împrumut de 9,8 milioane euro ajută Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.
(Radiocom) din România să digitalizeze infrastructura terestră de radiodifuziune a țării.
Fondurile vor fi utilizate pentru a înființa și extinde o rețea digitală de radiodifuziune care
să permită trecerea de la distribuția TV analogică la cea digitală terestră. Astfel, 94 % din
populație va putea beneficia de televiziune digitală, iar Radiocom va utiliza într-un mod mai
eficient valorosul spectru de frecvențe radio.

Economie circulară: GREENFIBER
BEI oferă un împrumut de 7,5 milioane euro societății GreenFiber International SA. Firma
produce fibe din PET-uri reciclate, care sunt utilizate apoi în articole de mobilier, în
sectorul autoturismelor și în domeniul modei, dar și în construcții. Acest proiect de
economie circulară va contribui la crearea a 280 de locuri de muncă cu normă întreagă și
va avea ca rezultat creșterea cu peste 50 000 de tone pe an a cantității de deșeuri colectate

https://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf


și prelucrate în România.

Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă: ALBA
Un împrumut de 12 milioane de euro ajută Compania Regională de Apă din județul Alba să
își îmbunătățească serviciile de alimentare cu apă potabilă și serviciile de salubrizare, în
beneficiul a circa 332 000 de locuitori ai județului. Costul total al proiectului este estimat la
aproximativ 114 milioane euro și implică extinderea rețelei de apă, modernizarea unor
conducte de aducțiune, construirea a două stații de epurare, extinderea sistemului de
canalizare și renovarea unor stații de pompare.

Informații adiționale:
Site-ul Planului Juncker
Lista completă a proiectelor aprobate de BEI și sprijinite de FEIS
Lista completă a acordurilor cu intermediari financiari semnate de FEI și sprijinite de FEIS

În cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie
(ENVE) au fost discutate teme precum viitorul convenției primarilor, politica de mediu în
comunitățile mici, orașele inteligente și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă
(ODD).
De asemenea, au fost prezentate și dezbătute următoarele documente :
- proiectul de aviz privind „Convenția primarilor după 2020”;
- documentul de lucru pentru lansarea viitorului aviz - „Către cartiere și comunități mici
durabile – Politica de mediu sub nivel municipal”;
- proiectul de aviz privind „Orașele inteligente : noi provocări pentru o tranziție justă către
neutralitatea climei – modalităție de punere în aplicare a Obiectivelor de dezvoltare
durabilă în viața reală”;
Membrii Comisiei ENVE au convenit să propună o Rezoluție a Comitetului Regiunilor privind
Acordul verde al Comisiei Europene, prima din cele șase priorități prezentate de Ursula van der
Leyen în orientările sale politice pentru următoarea Comisie Europeană 2019 – 2024.

Pentru a accesa toate documentele prezentate în cea de-a 25-a reuniune a Comisiei ENVE,
apăsați AICI.

Agenția europeană a mediului: raport -
Substanțele care epuizează stratul de
ozon 
Documentul acoperă perioada 2008-
2018.  [EN]

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1804-2019
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2019-03195-00-00-DT-TRA-EN.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2019-02974-00-01-PAC-TRA-EN.docx
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2154906&meetingSessionId=2192083
https://www.eea.europa.eu/publications/ozone-depleting-substances-2019/at_download/file


Agenția europeană pentru securitate și sănătate în
muncă: Premii de bună practică destinate locurilor de 
muncă sănătoase 2018-2019 [EN]
Sunt prezentate exemple ale abordărilor inovatoare 
adoptate de organizațiile din Europa pentru eliminarea 
sau reducerea expunerii lucrătorilor la substanțe 
periculoase, dovedind rolul educativ de prevenire.

Agenția Uniunii Europene pentru drepturi
fundamentale:
rezultatul celui de-al doilea sondaj la
nivelul UE privind experiențele legate de
discriminare și victimizare ale imigranților
și minorităților etnice (EU-MIDIS) [EN].

Raportul arată nevoie de măsuri specifice, care țin cont de problematica de gen și care
promovează integrarea, în special, a femeilor imigrante sau descendente din familii de imigranți.

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de
Muncă și de Trai (Eurofound)

Era digitală:
Lucrul pe platforme online („platform work”)
Maximizarea potențialului cu păstrarea simultană
a standardelor. [EN]
Pentru a accesa și alte documente însoțitoare, apăsați
AICI.
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