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Franța
În comisiile din Senat au fost dezbătute
teme legate de adaptarea Franței la
efectele schimbărilor climatice având ca
orizont temporal anul 2050 [FR] și de
diminuarea rolului agriculturii franceze în
plan mondial  [FR].
Au fost prezentate: raportul referitor la
utilizarea necorespunzătoare a fondurilor
europene în Franța [FR]; raportul care
cuprinde concluziile Comisiei de anchetă
privind suveranitatea digitală [FR];
raportul privind  protecția sănătății
lucrătorilor în Franța [FR].
În Adunarea Națională temele dezbătute
au fost: proiectul de lege pentru ratificarea
tratatului dintre Republica Franceză și
Republica Federală Germania privind
cooperarea și integrarea franco-
germană [FR]; violența împotriva
femeilor [FR]; raportul asupra
"activismului acționarilor" [FR].

Țările de Jos

Suedia
Riksdagul a adoptat: propunerea
guvernului pentru o modificare legislativă
care va permite aplicarea deplină în
dreptul suedez a prevederilor Directivei
UE  privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului [SE]; propunerea
guvernului pentru o nouă lege referitoare
la mecanismele de soluționare a litigiilor
legate de dubla impunere în Uniunea
Europeană [SE].
Au fost dezbătute: propunerea guvernului
de modificare a legislației naționale în
domeniu, astfel încât aceasta să fie
adaptată prevederilor directivelor UE
privind munca la bordul navelor de
pescuit şi asistenţa medicală la bordul
navelor [SE]; propunerea guvernului de
modificare a Legii privind siguranța
navelor pentru a o adapta la Directiva UE
privind normele și standardele de
siguranță pentru navele de pasageri [SE].

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201905/adaptation_de_la_france_aux_changements_climatiques_a_lhorizon_2050.html
http://videos.senat.fr/video.1306229_5d93429e11179.seance-publique-du-1-octobre-2019-apres-midi
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201909/rapport_de_la_mi_sur_la_sous_utilisation_chronique_des_fonds_europeens_en_france.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201909/commission_denquete_sur_la_souverainete_numerique.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201909/la_sante_au_travail_en_france.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N37597
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/violences-contre-les-femmes-deux-propositions-de-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/activisme-actionnarial-examen-d-un-rapport-d-information
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillsyn-over-och-ingripanden-mot-advokater-och_H701JuU2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-direktivet-om_H701SkU3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-eus-direktiv-om-arbete-ombord-pa_H701TU3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-eus-reviderade-direktiv-om_H701TU2


În Comisia pentru afaceri europene a
Camerei Reprezentanților a fost
discutată eficiența acțiunilor și politicilor
olandeze în cadrul Uniunii Europene [NL].
De asemenea, comisia amintită a
dezbătut rezultatele unui raportul de
cercetare intitulat „Comisia Europeană în
echilibru? Ambiție, organizare și
putere” [NL].  Alte probleme dezbătute au
fost: sprijinirea inițiativelor sociale prin
care se susține dezvoltarea durabilă [NL];
modificarea legislației care reglementează
meseriile de avocat și executor
judecătoresc, funcționarea birourilor
notariale, a legislației pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal
[NL]; modificarea legislației pentru
aplicarea Regulamentului UE  privind
comerțul cu anumite bunuri care ar putea
fi utilizate pentru a aplica pedeapsa
capitală, tortura și alte pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante [NL]; producția și comerțul cu
noi tipuri de arme de distrugere în masă
[NL].

Estonia
Președintele Comisiei pentru afaceri
europene din Riigikogu a
participat, împreună cu omologii din
parlamentele  Letoniei, Lituaniei și
Poloniei la o reuniune al cărei
principal punct de discuție a fost cadrul
financiar multianual 2021-2027 [EE].

Experți IT din parlamentele europene
s-au întâlnit la Tallin  pentru a discuta
despre modalitățile de punere în aplicare
a noilor tehnologii în activitățile
parlamentare [EE].

Italia
În Camera Deputaților au fost dezbătute
probleme legate de migrație [IT]; planul
național pentru energie și climă [IT];
conflictul de interese [IT]; siguranța
cibernetică [IT].

Germania
Problemele aflate în dezbaterea comisiilor
din Bundestag au fost cele referitoare la:
scăderea la 16 ani a vârstei pentru
exercitarea dreptului de vot la alegerile
europene și locale [DE]; posibila utilizare
eronată a datelor personale în cadrul
sistemului informatic Schengen [DE];
durata procedurilor de azil [DE];
finanțarea acordată de autoritățile federale
minorității germane din statele cu regimuri
totalitare [DE]; planul de acțiune comun
UE-Balcanii de Vest pentru lupta împotriva
terorismului și extremismului [DE];
monede virtuale [DE]; colectarea și
prelucrarea datelor personale în cadrul
programelor ONU [DE]; posibila extindere
a tratatului START dintre SUA și Rusia și
poziția guvernului federal în această
problemă [DE].

Finlanda
Problemele atinse în cadrul întrebărilor
orale au fost:  situația locuințelor de
serviciu, declarațiile prim-ministrului cu
privire la politicile UE, situația statului de
drept în Europa, îmbunătățirea mobilității
forței de muncă [FI].
 

Letonia 
Seimul a adoptat modificări ale legislației
referitoare la: siguranța și protecția
lucrătorilor independenți și a lucrătorilor de
pe platformele on-line; serviciile de
asistență socială; energie; monitorizarea
și controlul organismelor modificate
genetic [LV].
Comisia pentru afaceri europene a
discutat despre echilibrul dintre beneficiile
noilor tehnologii și menținerea securității
interne a Uniunii Europene [LV].

În Parlamentul European au fost repartizate grupurilor politice pozițiile de raportori pentru statele
din Balcanii de Vest: Partidului Popular European pentru Serbia și Bosnia și Herțegovina;
Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților  pentru Albania și Muntenegru;
Grupului Renew Europe pentru Macedonia de Nord și Grupului Verzilor pentru Kosovo [EN].
Ministrul finlandez de externe  a declarat că țara sa sprijină Macedonia de Nord și Albania pentru
începerea negocierilor de aderare la UE și că va încerca să convingă, în acest sens, și alte state

https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/hoe-bereikt-nederland-zijn-doelen-de-eu
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z18733&did=2019D38988
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03640
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03816
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=EN
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02277
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02277
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/european-union-affairs-committee-en/chairman-european-union-affairs-committee-discussing-eu-budget-baltic-polish-colleagues-kaunas/
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/others/seminar-using-ai-support-work-parliament-held-tallinn/
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1684
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1687
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1685
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=1694
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/135/1913537.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/134/1913471.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/133/1913366.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/132/1913236.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/134/1913472.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/133/1913369.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/134/1913496.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/133/1913373.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suullisen-kyselytunnin-aiheet-vk-40.aspx
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28315-saeima-lems-par-likuma-izmainam-pasnodarbinato-un-attalinataja-darba-nodarbinato-veselibas-aizsardzibas-pilnveidei
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28323-vita-anda-terauda-butiski-rast-lidzsvaru-starp-jauno-tehnologiju-sniegtajam-prieksrocibam-un-eiropas-savienibas-ieksejas-drosibas-uzturesanu
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/30/ep-political-groups-divide-the-positions-of-rapporteurs-for-western-balkan-countries/


membre UE [EN]. 
Președintele Parlamentului estonian și-a exprimat sprijinul pentru eforturile Albaniei de a
deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană [EE].
Coordonatorul Summit-ului de la Poznań a declarat că statele membre ale Grupului de la
Visegrad susțin aderarea statelor din Balcanii de Vest la UE, sub rezerva punerii în aplicare
a reformelor necesare [EN].

UE a lansat "EU4Digital" - un nou program de sprijinire a economiei digitale și a societății din
Republica Moldova [EN].
Instrumentul pentru asistenţă tehnică şi schimb de informaţii din cadrul Comisiei Europene
(TAIEX) a organizat în Ucraina un schimb de experiență în domeniul supravegherii pieței privind
siguranța și controlul produselor alimentare [EN].

Georgia
Președinții comisiilor juridice și pentru afaceri europene din Parlamentul georgian au discutat cu
ambasadorul UE în Georgia probleme legate de liberalizarea vizelor [EN].

Uniunea Europeană trebuie să preia
responsabilitatea și să se asigure că se
iau măsurile adecvate pentru a rezolva
activ problema privind schimbările
climatice. Acesta este mesajul-cheie
transmis de delegația Socialiștilor și
Democraților, care a participat la Summitul
ONU pentru acțiuni climatice din 2019, la
Summitul Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă (SDG) și la Dialogulul la nivel
înalt privind finanţarea pentru dezvoltare
care au avut loc la New York. Delegația
S&D a organizat întâlniri cu principalele
părți interesate și a participat la discuții
despre cum să fie abordate problemele
privind schimbările climatice. Adunarea
Generală a Națiunilor Unite din acest an a
inclus un summit cu privire la acțiunea
climatică, destinat să permită punerea în
aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare
durabilă. [EN]

Grupul PPE dorește ca UE să facă din

La 1 octombrie 2019, Comisia pentru
Control Bugetar a Parlamentului European
și-a adoptat poziția cu privire la proiectul
de buget pentru 2020. Membrii au votat
una dintre cele mai ambițioase poziții
până în prezent.  Aceasta include
alocarea unei sume de peste 2 miliarde
pentru climă, tineret și pentru noua
economie. Dar negocierile bugetare din
acest an între grupurile politice au inițiat și
un nou mod de a face lucrurile.
Europarlamentarul USR, Clotilde Armand,
care a condus discuțiile pentru grupul
Renew: “În vremurile de demult ale marii
coaliții dintre stânga și dreapta, poziția
Parlamentului European cu privire la
bugetul UE era o afacere destul de
simplă. Doi negociatori din partidele
tradiționale ar încheia un acord.
Ocazional, ar face cadouri celorlalte forțe
politice. Lucrurile nu mai stau astfel. Fidel
numelui său, Renew Europe a cunoscut o
schimbare a modului de desfășurare a
negocierilor bugetare” [EN]

https://europeanwesternbalkans.com/2019/10/02/haavisto-we-support-opening-of-negotiations-with-north-macedonia-and-albania/
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/board-of-the-riigikogu/polluaas-assured-president-albania-estonias-support-albanias-eu-prospects/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/30/tarka-eu-accession-of-the-western-balkans-is-in-the-interest-of-poland/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/supporting-digital-economy-and-society-moldova-eu4digital-launch-chisinau
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-assists-ukraine-market-supervision-non-food-products-control-and-safety?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
http://www.parliament.ge/en/media/axali-ambebi/anri-oxanashvilma-da-tamar-xulordavam-evrokavshiris-elchtan-saqartveloshi-karl-harceltan-da-evrokavshiris-qveynebis-diplomatiuri-misiebis-warmomadgenlebtan-vizaliberalizaciis-procesis-mimdinareobaze-isaubres.page
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-it-europes-responsibility-lead-climate-action-and-speed-implementation-sdgs
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1329-eu-budget-a-new-way-of-doing-things/


lupta împotriva cancerului o prioritate de
top a UE în următorii cinci ani. Lupta
împotriva cancerului este un domeniu în
care cooperarea europeană, acumularea
de date și resurse pot face o reală
diferență în viața a milioane de europeni.
Acesta este motivul pentru care Grupul
PPE va propune crearea unei comisii
speciale dedicate luptei împotriva
cancerului. [EN]
 
Parlamentul dezbate situația din
Amazonia. “Dacă vrem să combatem
schimbările climatice, trebuie să ne
protejăm pădurile.” Pentru Grupul PPE,
singura modalitate de abordare a
problemei este apărarea
multilateralismului și încurajarea țărilor și
continentelor să conlucreze pentru
dezvoltarea și apărarea politicilor care
abordează încălzirea globală. Acordul de
la Paris privind schimbările climatice este,
de asemenea, o parte integrantă a
acordurilor comerciale moderne. [EN]

La 20 septembrie 2019, o majoritate
covârșitoare în Parlamentul European a
adoptat o rezoluție care aduce un omagiu
victimelor comunismului, nazismului și
altor regimuri totalitare și autoritare.  În
textul adoptat, Parlamentul a subliniat că
semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop cu
protocoalele sale secrete a fost cauza
care a provocat izbucnirea celui de-Al
Doilea Război Mondial, a fost motivul
împărțirii Europei și a teritoriilor statelor
independente, de două regimuri totalitare,
în două zone de influență. [EN]

 

Raportul statistic anual al Autorității europene pentru
valori mobiliare și piețe (ESMA)

Fondurile UE de investiții alternative 
Consultați raportul AICI.

În avizul recent, „Infrastructura de cercetare: viitorul spațiului de cercetare european (SEC) dintr-
o perspectivă regională și transfrontalieră”, Comitetul Regiunilor reafirmă că politica de coeziune
trebuie să-și îndeplinească rolul de a sprijini infrastructura de cercetare în toate regiunile UE.
Orașele și regiunile accentuează, de asemenea, importanța creării rețelelor europene a
ecosistemelor regionale și a centrelor de inovare.[EN]

(Avizul va fi adoptat pe 9 octombrie 2019, raportor: Eamon Dooley) Consultați avizul AICI.

https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/let-s-make-the-fight-against-cancer-a-top-eu-priority
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/amazon-forest-fires-international-cooperation-is-vital
https://ecrgroup.eu/article/meps_unite_behind_ecrs_condemnation_of_communist_nazi_and_other_totalitaria
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-748_aif_report_2019.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/closing-europes-innovation-divide-horizon-europe-funding-alone-is-not-enough.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-896-2019


 Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-673/17
Planet49 - PDON - 
Plasarea de cookie-uri
necesită consimțământul
activ al internauților [RO]

O căsuță bifată în prealabil este insuficientă.
Dreptul Uniunii urmărește să protejeze utilizatorul
de orice ingerință în viața sa privată.
Consimțământul trebuie să fie specific.

 Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-18/18
Glawischnig-Piesczek
- Libertatea de stabilire
[RO]
 

Dreptul Uniunii nu se opune ca un furnizor de
servicii de stocare „hosting” precum Facebook să
fie obligat să elimine comentarii identice și, în
anumite condiții, echivalente cu un comentariu
care a fost declarat anterior ilicit.
Dreptul Uniunii nu se opune  ca o  somație să
producă efecte la scară mondială, în cadrul
dreptului internațional relevant, de care statele
membre au sarcina să țină seama.

 Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-260/18
Dziubak - Apropierea
legislațiilor [RO]

În contractele de împrumut indexat într-o monedă
străină, încheiate în Polonia, clauzele abuzive
referitoare la diferența de curs valutar nu pot fi
înlocuite cu dispoziții generale ale dreptului civil
polonez.

 
 

Agenția europeană a mediului:
Semnal 2019: „Pământ și sol în Europa: De ce trebuie să folosim aceste elemente vitale și 
resurse finite într-un mod durabil” [EN]

Agenția europeană a mediului:
Raportul nr. 11/2019: Pregătirea trecerii spre economia circulară: evoluție și tendințe [EN] 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8D585C8A9084B05FFB82B53F701FF34?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1662791
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9DB4802EAC9EB666E0D307E216C6CA3D?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1983733
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=ro&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1985188
https://www.eea.europa.eu/publications/eea-signals-2019-land/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights/at_download/file


Agenția UE pentru
drepturile fundamentale
(FRA): Raport: „Drepturi în 
practică: accesul la avocat 
și drepturile procedurale în 
procedurile penale și 
europene cu mandat de 
arestare” [EN]

Serviciul european de cercetare parlamentară (EPRS)
Informare: „Cariere didactice în UE: De ce băieții nu vor să fie profesori” [EN]
 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-rights-in-practice-access-to-a-lawyer-and-procedural-rights-in-criminal-and-european-arrest-warrant-proceedings.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642220/EPRS_BRI(2019)642220_EN.pdf


Serviciul european de cercetare
parlamentară (EPRS)
Informare: Aplicarea Agendei urbane
pentru UE [EN]

Evoluția politicii de coeziune 2014-
2020
Pactul de la Amsterdam (2016)
Rolul parteneriatelor

Asociația europeană a producătorilor de
automobile 
                   
Raport interimar 2019 [EN]

Realizarea tranziției către mobilitatea
cu emisii zero 
Factori favorizanți pentru automobile cu
motor alternativ în UE

Centrul pentru politici europene

Crearea unei foi de parcurs digitale
pentru o economie circulară
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642216/EPRS_BRI(2019)642216_EN.pdf
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