
Vă transmitem buletinul informativ EUROPA, care cuprinde informaţii cu tematică europeană,
realizat de Direcţia pentru Uniunea Europeană (DUE).  
 
 
Stroescu Cristina Valeria 
 
Şef Departament DSPPUE 
 

Primiţi acest newsletter pentru că sunteţi inclus/ă în lista de distribuţie electronică a Direcţiei
pentru Uniunea Europeană

12 - 18 noiembrie 2018



Social-democrații critică președinția
austriacă a Consiliului, în urma deciziei
Austriei de a nu se alătura Pactului global
al ONU pentru migrație [EN] 
 
„Bugetul 2021-2027 este unul pentru
schimbare”, a declarat președintele
grupului, Udo Bullmann [EN] 
 
Membrii S&D au subliniat necesitatea
creării unui mecanism independent de
monitorizare a statului de drept în toate
statele membre [EN] 
 
În 15 noiembrie, liderul S&D,
Udo Bullmann și eurodeputatul din
Saxonia, Constanze Krehl, s-au întâlnit cu
cetățenii în Chemnitz pentru a discuta
despre Europa și democrație, în cadrul
inițiativei #EuropeTogether [EN] 
 

Cu ocazia vizitei cancelarului german în
Parlamentul European, liderii Verzilor au
cerut guvernului german să oprească
blocarea progreselor în materii precum
schimbările climatice și reforma zonei
euro [EN] 
 
Philippe Lamberts a susținut că Marea
Britanie se va afla într-o poziție mai slabă
după semnarea acordului pentru
Brexit [EN] 
 

  
Comisia specială pentru combaterea
terorismului din Parlamentul European a
adoptat raportul final pentru o mai bună
echipare a statelor membre în lupta contra
terorismului [EN] 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-criticise-austrian-presidency-political-exploitation-un-global-migration-compact
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-budget-you-eu-parliament-gave-another-chance-europe-now-it-s-member-states-show-they
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-need-independent-way-monitor-democracy-and-rule-law-situation-eu-member-states
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/socialists-and-democrats-chemnitz-today-together-citizens-democracy-and-freedom
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/german-government-should-stop-blocking-progress/
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/brexit-8077/
https://ecrgroup.eu/article/special_committee_on_terrorism_adopts_ecr_authored_report_and_recommendatio


Social-democrații s-au întâlnit la Belgrad
cu reprezentanți din Parlamentul Rusiei 
pentru a discuta despre digitalizare și
securitate cibernetică [EN] 
 

 
În 14 noiembrie, Parlamentul European a
adoptat rapoartele de implementare a
Acordurilor de asociere cu Moldova și
Georgia [EN] 
 
Liberalii și democrații europeni au decis să
solicite, în mod oficial, Parlamentului
European o dezbatere în plen cu privire la
bugetul Italiei [EN] 
 

 
Planurile cancelarului german, Angela
Merkel, de constituire a unui consiliu de
securitate european au atras critici din
partea liderei grupului GUE/NGL,
Gabrielle Zimmer [EN] 

 
Jan Zahradil este candidatul „cap de listă”
al ECR pentru alegerile europene din
2019 [EN] 
 

 
Reprezentanta grupului, Roberta Metsola,
a declarat că PPE va continua să
monitorizeze situația statului de drept din
România și să ceară respectarea valorilor
europene [EN] 
 

 Liderul grupului EFDD, Nigel
Farage, susține că Brexitul este o
necesitate după ce Angela Merkel a cerut
înființarea unei „armate europene” [EN] 
 
Președintele PE, Antonio Tajani și liderii
grupurilor politice vin la București să
discute cu tinerii despre viitorul Europei
[RO] 
 
 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-discuss-digitalisation-and-cyber-security-russian-parliamentarians
https://alde.eu/en/news/1202-eastern-partnership-the-european-parliament-adopted-the-implementation-reports-of-the-eu-association-agreements-with-moldova-and-georgia/
https://alde.eu/en/news/1198-liberal-and-democrat-meps-push-for-european-parliament-debate-on-italian-budget/
http://www.guengl.eu/news/article/gue-ngl-news/merkels-eu-army-dream-rebuffed-by-the-left
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/ecr-puts-forward-czech-mep-as-their-spitzenkandidat-nominee/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/we-want-clear-action-from-romanian-government
http://www.efddgroup.eu/newsroom/brexit-becomes-a-necessity-after-merkel-s-call-for-a-real-true-european-army
https://www.caleaeuropeana.ro/tinerii-in-dialog-cu-parlamentul-european-presedintele-pe-si-liderii-grupurilor-politice-vin-in-romania-sa-discute-cu-tinerii-despre-viitorul-europei-live-videotext-21-noiembrie-ora-1630/


Germania 
La 13 noiembrie, guvernul a prezentat în
Bundestag raportul cu privire la
indemnizația de subzistență (pentru anul
2020 este preconizată a fi de 9408 euro).
De asemenea, a răspuns întrebărilor
referitoare la consecințele Brexitului
asupra politicilor europene de mediu [DE] 
 
La 14 noiembrie, guvernul a răspuns
întrebărilor membrilor Bundestagului
referitoare la migranți (agresiuni asupra
migranților, problematica reunificării
familiilor migranților) [DE]

Danemarca 
La 13 noiembrie, ministrul justiției a
prezentat în Parlament statutul poliției
daneze în cadrul Europol [DK] 
 
La 15 noiembrie, comisiile pentru
probleme sociale și afaceri interne au
dezbătut modificarea legislației sociale
(protecția familiei și copiilor, egalitatea
între femei și bărbați la angajare,
locuințele de familie etc.) [DK]

 
Franța 
La 12 noiembrie, Senatul a adoptat
rezoluția cu privire la extrateritorialitatea
sancțiunilor americane [FR] 
 

 
Austria  
La 14 noiembrie, subcomisia pentru
Uniunea Europeană din Nationalrat a
dezbătut impozitarea echitabilă a
companiilor digitale și impozitul digital
[AT]

Belgia
La 13 noiembrie, Camera
Reprezentanților a adoptat:

proiectul de lege care autorizează
ratificarea Tratatului între  Regatul
Belgiei și Republica Populară
Chineză referitor la extrădare și
transferul persoanelor condamnate
[BE]
proiectul de lege pentru modificarea
legislației referitoare la statutul
social al lucrătorilor independenți
[BE]

Suedia 
La 13 noiembrie, Comisia pentru afaceri
civile a adoptat propunerea guvernului
pentru interzicerea recunoașterii
căsătoriilor între minori realizate în afara
Suediei [SE]
 

Spania 
La 13 noiembrie, Comisia pentru
agricultură, pescuit și alimentație din
Congres a dezbătut propunerile
legislative referitoare la pescuit (protecția
din partea UE, gestionarea flotelor de
pescuit extern) [ES] 
 

 
Grecia 
La 15 noiembrie a început dezbaterea
asupra proiectului de lege al Ministerului
Politicii Digitale, Telecomunicațiilor și
Informației cu privire la transpunerea în
legislația greacă a Directivei privind
măsurile pentru un nivel comun ridicat al
securității rețelelor și a informațiilor în
UE [EL]

https://www.bundestag.de/#url=L3ByZXNzZS9oaWIvLS81Nzg2MTQ=&mod=mod445722
https://www.bundestag.de/hib
https://www.ft.dk/samling/20181/redegoerelse/r4/index.htm
https://www.ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/lovforslag
http://www.senat.fr/leg/tas18-022.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1269/index.shtml
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb/recent&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/LastDocument.cfm
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb/recent&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/LastDocument.cfm
http://www.riksdagen.se/sv/kalender/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=374&idSesion=31&fecha=13/11/2018&codOrgano=374
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio


Croația 
Între 12 și 13 noiembrie, o delegație a
Parlamentului croat s-a aflat în vizită
oficială la Parlamentul României [HR] 
 
La 16 noiembrie, Comisia pentru afaceri
europene a dezbătut proiectul programului
președinției Consiliului UE pentru
perioada 1 ianuarie 2019-30 iunie 2020
[HR]

Finlanda 
La 13 noiembrie, Comisia constituțională a
dezbătut raportul guvernului referitor la
Comunicarea Comisiei "Principiile
subsidiarității și proporționalității:
consolidarea rolului lor în elaborarea
politicilor UE" [FI] 
 
Între 17 și 19 octombrie, Marea Comisie a
inițiat o consultare publică cu ONG-urile
cu privire la viitoarea preșdinție a
Consiliului UE [FI] 
 

Irlanda 
La 13 noiembrie, Comitetul mixt pentru
agricultură, alimentație și marină a
discutat impactul Brexit asupra agriculturii,
alimentației și pescuitului; Comitetul mixt
privind locuințele, planificare și
administrație locală a discutat impactul
Brexitului asupra pieței imobiliare din
Irlanda [IE] 
 
La 14 noiembrie, Comitetul mixt pentru
afaceri europene s-a întâlnit cu membrii
irlandezi ai Comitetului European al
Regiunilor pentru a discuta despre
subsidiaritate, Brexit și viitorul Europei [IE]

Țările de Jos 
La 13 noiembrie: 
Comisia pentru afaceri europene din
Camera Reprezentanților a discutat
despre impactul unei posibile amânări a
Brexitului asupra alegerilor
europarlamentare [NL]; 
 
Comisia pentru agricultură și pescuit a
discutat cu  ministrul de resort asupra noii
propuneri a Comisiei Europene cu privire
la Politica Agricolă Comună [NL]

http://www.sabor.hr/Najave
http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2145
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousSuunnitelma/Sivut/EDK-2018-AK-169100.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sivut/default.aspx
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20181113-eu-affairs-committee-to-meet-irish-members-of-european-committee-of-the-regions/
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/kieswet-alvast-aangepast-voor-eventuele-vertraging-brexit
https://eunieuws.tweedekamer.nl/


Fundația europeană pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață și de
muncă 
 
Coeziunea socială și bunăstarea în
Europa [EN] 
Coeziunea socială și bunăstarea în
Europa - Rezumat [EN] 
 
Agenția UE pentru drepturile
fundamentale (FRA) 
 
Colaborarea cu romii: participarea și
responsabilizarea comunităților locale
[EN] 
Comunicat de presă FRA - 4 factori-cheie
pentru succesul integrării romilor [RO]

Institutul UE privind studiile care
vizează securitatea  
 
Inteligența artificială - care sunt implicațiile
pentru securitatea și apărarea UE? [EN] 
 
Parlamentul European  
Formarea Uniunii Europene: Parlamentul
European și reforma instituțională, 1979-
1989 [EN] 
 
Historiografia Parlamentului European:
Schimbarea percepțiilor instituției din anii
1950 până în prezent [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza   
C-342/17 Memoria și Dall'Antonia

- Libertatea de stabilire [EN] 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza   
C-330/17 Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg [EN] 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza   
C-308/17 Kuhn - spațiu de libertate,

securitate și justiție [EN]

  Hotărârea Curții de Justiție în cauza 
 C-310/17 Levola Hengelo - Libertatea de
stabilire, Gustul unui produs alimentar nu
poate beneficia de protecție în temeiul
dreptului de autor [RO] 
 

 Hotărârea Curții de Justiție în cauza   
C-33/17 Čepelnik - Libertatea de stabilire;
legislația muncii [RO] 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/social-cohesion-and-well-being-in-europe
https://www.eurofound.europa.eu/publications/executive-summary/2018/social-cohesion-and-well-being-in-europe-executive-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/empowering-roma
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2018-roma-empowerment_ro.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2010%20AI.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630271/EPRS_STU(2018)630271_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630270/EPRS_STU(2018)630270_EN.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1440569/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1442254/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1442273/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1438793/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1438761/ro/


Viitorul Politicii de coeziune (PC)
și al  
Politicii agricole comune (PAC) 
 
Parlamentul European își declară opoziția
față de orice reducere a nivelului aferent
politicilor de lungă durată ale UE
consacrate în tratatele fundamentale.

Raportul interimar referitor la Cadrul
financiar multianual (CFM) 2021-2027 –
Poziția Parlamentului în vederea
încheierii unui acord.
 
 
[COM (2018) 322 – C8-0000/2018 –
2018/0166R(APP)]

 euroindicatori - Producţia industrială a scăzut cu 0.3%
în zona euro, În scădere cu 0.2% în UE28 [EN] 
 

 euroindicatori - PIB în creştere cu 0.2% în zona euro, în
creştere cu 0.3% în UE28 [EN]  
 

 euroindicatori - Ocuparea forţei de muncă a crescut cu
0.2% atât în zona euro, cât şi în UE28. +1.3% în zona euro şi
+1.2% în UE28, comparativ cu cel de-al treilea trimestru al
anului 2017 [EN] 
 

 euroindicatori - Surplus de 13.1 miliarde € pentru zona
euro în comerţul internaţional de bunuri. Deficit de 1.8 miliarde €
pentru UE28 [EN] 
 

 Transferurile personale de bani în UE - Sumele trimise în
ţările din afara UE de către rezidenţii UE au crescut la 23.7
miliarde € în 2017 [EN] 
 

 În 2017, producţia agricolă totală a crescut în UE cu 6.2%,
comparativ cu anul 2016 [EN] 
 

 Inflaţia anuală a crescut până la 2.2% în zona euro. 2.2%
în UE [EN]

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2018-0358+0+DOC+XML+V0%2F%2FRO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2018-0358+0+DOC+XML+V0%2F%2FRO
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378033/4-14112018-CP-EN.pdf/ddf9ac2e-58cf-4650-9d99-d67b3639da4b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378018/2-14112018-BP-EN.pdf/b4fd131d-8938-4ef6-9cb5-9c2f73d2809d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378003/2-14112018-AP-EN.pdf/e7916658-c54b-407e-955d-dc44878f9b55
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376927/6-15112018-AP-EN.pdf/d5f6e117-7f4e-4046-830d-87ab25d22237
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376912/2-15112018-BP-EN.pdf/63ece99d-8609-4b46-bbd5-d0552149150b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9380923/5-16112018-BP-EN.pdf/86dc9faa-616d-43d0-9933-e2f5d0af6d42
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9380908/2-16112018-AP-EN.pdf/c4bcb641-8f98-480d-b11a-0a2e79f8fb6f


Reuniune
interparlamentară
la nivel de comisii 
 
27 noiembrie 2018

 
 

Consolidarea
mijloacelor de

acţiune ale
parlamentelor şi

întărirea
drepturilor

cetăţenilor în
implementarea

şi aplicarea
dreptului Uniunii

 
 

Mai multe detalii aici

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-timeline_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html#


 Emmanuel Macron pledează în Bundestag
pentru o nouă alianță franco-germană care „să
ofere Europei instrumentele suveranităţii sale” și
„să împiedice lumea să alunece în haos” 
 

 Uniunea Europeană este alarmată de
arestarea unor personalităţi şi cadre universitare
în Turcia (RO) 
 

 UE avertizează Italia că riscă sancțiuni
disciplinare de 3.4 miliarde de euro dacă ratează
ținta de deficit bugetar (RO) 
 

 Comisia Europeană a aprobat proiectele mari
de infrastructură finanţate prin Programul
Operaţional Comun România-Republica Moldova
2014-2020 (RO) 
  

 UE avertizează Italia că riscă sancțiuni
disciplinare de 3.4 miliarde de euro dacă ratează
ținta de deficit bugetar (RO) 
 

 Șeful NATO, Jens Stoltenberg a salutat
eforturile tot mai intense ale UE în domeniul
apărării care ar putea întări NATO, dar a avertizat
împotriva duplicării activității alianței și a
periclitării relațiilor cu SUA (EN) 
 

Parlamntul european cere un control mai strict
al exporturilor de arme; România, printre ţările
care nu aplică eficient acest control (RO)  
 

 Metodă inedită de a atrage atenția asupra
impactului plasticului în ecosistemele acvatice.
Luni, 19 noiembrie 2018, intrarea la Muzeul
Antipa va putea fi plătită în pungi de plastic
folosite (RO) 
 

 Germania și Franța vor prezenta un buget
separat pentru Zona Euro în cadrul bugetului
Uniunii Europene (RO) 
  

 Premierul Olandei Mark Rutte respinge ideea
unei armate europene, dorită de E. Macron și A.
Merkel considerând că este o iluzie că UE îşi
poate garanta securitatea fără NATO (RO) 
  

 Ungaria este favorabilă sporirii capacităţii de
apărare a UE şi cere Europei să facă mai mult în
această privinţă (RO) 
 

 Consiliul European din decembrie 2018 va
analiza rezultatele consultărilor cetățenilor.
Deputații europeni cer continuarea acestei
experiențe (EN) 
 

 Noul website "Ce face Europa pentru mine",
care își propune să demonstreze impactul pozitiv
al UE asupra fiecărui cetăţean a fost lansat de
preşedintele Parlamentului European Antonio
Tajani (RO) 
 

 Miniștrii de externe ai UE vor discuta luni, 19
noiembrie 2018, pentru prima dată, militarizarea
Mării Azov, unde Rusia ar fi blocat 200 de nave
ucrainene, în porturile din Mariupol și Berdyansk
(EN) 
 

 Cehia se alătură statelor UE care nu vor
adera la pactul ONU privind migraţia (RO) 
 

 Directorul general pentru cooperare
internaţională şi dezvoltare din cadrul Comisiei
Europene, Stefano Manservisi, a efectuat o vizită
de lucru în România, unde a discutat despre
prioritățile României în contextul cooperării
pentru dezvoltare (RO) 
 

 MAE: România este pregătită pentru
preluarea la 1 ianuarie 2019 a mandatului
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, iar
pregătirile se desfăşoară conform calendarului.
Precizarea vine în contextul apariţiei în mass
media a unor informaţii conform cărora guvernul
finlandez şi-ar fi exprimat disponibilitatea de a
acorda sprijin, inclusiv prin devansarea exercitării
mandatului de către Finlanda (RO) 
 

 Guvernul Spaniei a publicat un nou plan
climatic care vizează un sistem de energie
electrică cu energie regenerabilă de 100% până
în 2050, cu obiective care depășesc obiectivele
adoptate de UE și interzicerea unoi noi explorării
de gaz și petrol (EN) 
 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/16/uniunea-europeana-alarmata-de-arestarea-unor-personalitati-si-cadre-universitare-in-turcia--212354
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-avertizeaza-italia-ca-risca-sanctiuni-disciplinare-de-3-4-miliarde-de-euro-daca-rateaza-tinta-de-deficit-bugetar/
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/11/16/comunicat-de-presa-mdrap--211917
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-avertizeaza-italia-ca-risca-sanctiuni-disciplinare-de-3-4-miliarde-de-euro-daca-rateaza-tinta-de-deficit-bugetar/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/stoltenberg-opposes-eu-defence-duplicating-nato-putin-likes-the-idea/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/15/pe-cere-un-control-mai-strict-al-exporturilor-de-arme-romania-printre-tarile-care-nu-aplica-eficient-acest-control--211786
https://www.caleaeuropeana.ro/metoda-inedita-de-a-atrage-atentia-asupra-impactului-plasticului-in-ecosistemele-acvatice-astazi-intrarea-la-muzeul-antipa-va-putea-fi-platita-in-pungi-de-plastic-folosite-initiativa-salutata-de-a/
https://www.caleaeuropeana.ro/germania-si-franta-vor-prezenta-un-buget-separat-pentru-zona-euro-in-cadrul-bugetului-uniunii-europene/
https://www.caleaeuropeana.ro/premierul-olandei-mark-rutte-respinge-ideea-unei-armate-europene-dorita-de-macron-si-merkel-este-o-iluzie-sa-crezi-ca-ue-isi-poate-garanta-securitatea-fara-nato/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/14/szijjarto-ungaria-este-favorabila-sporirii-capacitatii-de-aparare-a-ue--210685
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/time-to-take-stock-of-eu-citizen-consultations/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/14/alegeri-europene-2019-un-website-nou-si-inovator-a-fost-lansat-de-presedintele-parlamentului-european-antonio-tajani--210617
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/eu-ministers-to-discuss-militarisation-of-azov-sea/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/14/cehia-se-alatura-statelor-ue-care-nu-vor-adera-la-pactul-onu-privind-migratia--210494
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/11/13/comunicat-de-presa-mae--210357
https://www.agerpres.ro/politica/2018/11/13/mae-romania-este-pregatita-pentru-preluarea-la-1-ianuarie-2019-a-mandatului-presedintiei-consiliului-uniunii-europene--210351
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 Președintele sârb Aleksandar Vučić a acuzat
Kosovo de subminarea cooperării și stabilității
regionale prin creșterea taxelor pentru mărfurile
sârbe (EN) 
  

 Eurostat. România, a doua cea mai mare
inflație din UE în octombrie 2018 (RO) 
  

 Preşedintele Curţii de Conturi Europene,
Klaus-Heiner Lehne, în vizită oficială în România
în contextul preluării de către statul nostru a
preşedinţiei rotative a Consiliului UE (RO) 
  

 Parlamentul European a votat în favoarea
rambursării de până la 100% a prețului biletului
pentru călătorii care circulă cu trenul, în cazul
întârzierilor mai mari de 2 ore. În prezent,
România nu oferă nicio compensație (RO) 
  

 Parlamentul European îndeamnă Consiliul să
înceapă negocierile cu privire la viitorul buget pe
termen lung al UE (EN) 
  

 Reprezentanța Permanentă a României pe
lângă UE organizează o dezbatere despre viitorul
drepturilor sociale la aniversarea unui an de la
înființarea Pilonului European al Drepturilor
Sociale (RO) 
  

 Parlamentul European a aprobat pachetul de
telecomunicații care limitează costurile apelurilor
intra-UE la 19 cenți pe minut, face rețele 5G
posibile până în 2020 și creează un sistem de
alertă pentru situații de urgență (RO) 
  

 Bugetul UE post 2020. Parlamentul European
a stabilit prioritățile și a pus bazele unui buget
mai simplificat și mai echitabil, cu o creștere a
fondurilor alocate pentru tineret, cercetare,
creștere economică, locuri de muncă și
combaterea schimbărilor climatice (RO) 
  

 Înmatriculările auto din România au înregistrat
în octombrie 2018 cea mai mare scădere din UE,
pentru a doua lună consecutiv (RO) 
  

 Un raport al Curții de Conturi Europene arată

 Fostul premier al Macedoniei, Nikola
Gruevski, se ascunde de justiţia din ţara sa în
Ungaria (RO) 
 

 Raport MCV: Comisia Europeană recomandă
României să suspende imediat implementarea
legilor justiţiei (RO) 
 

 Muntenegru deplânge „lipsa entuziasmului”
Uniunii Europene faţă de Balcani, de care ar
putea beneficia Rusia şi Turcia (RO) 
 

 În ciuda sancțiunilor, Autoritatea de Investiții
libiană spune că Marea Britanie, Germania, Italia,
Luxemburg și Belgia au eliberat bani din conturile
înghețate din Europa care au aparținut lui
Muammar Gaddafi (EN) 
 

 Germania alocă un miliard de euro pentru
producţia de baterii destinate automobilelor
electrice (RO) 
 

 SUA ameninţă cu măsuri de stopare a
proiectului Nord Stream 2, cerând Ungariei și
vecinilor săi să respingă conductele rusești de
gaze pe care le consideră a fi folosite de Rusia
pentru a-și cimenta influența în Europa Centrală
și de Est (RO) (EN) 
  

 Guvernul populist italian se pregăteşte de
escaladarea disputei cu Comisia Europeană, fiind
de aşteptat să refuze modificarea proiectului său
de buget pentru anul 2019, care încalcă regulile
fiscale europene (RO) 
 

 Grecia şi România, cea mai mică scădere a
numărului de persoane cu risc de sărăcie ca
rezultat al transferurilor sociale (cum ar fi ajutorul
de şomaj primit de la stat sau ajutorul pentru
locuinţă)  (RO) 
 

 Parlamentul European a adoptat obiective
obligatorii pentru energiile regenerabile, un
obiectiv orientativ privind economiile de energie
și un text separat privind guvernanța Uniunii
Energiei (EN) 
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că ajutorul european pentru refugiații din Turcia a
oferit un răspuns „rapid" nevoilor acestora, în
ciuda unor nereguli privind gestionarea fondurilor
(EN) 
  

 Economistul-şef al BRD Florian Libocor:
România ar putea adopta moneda euro în 2028
(RO) 
 

 Comisarul Corina Crețu consideră că o
eventuală părăsire a Uniunii Europene ar fi “o
catastrofă naţională” (RO) 
 

Parlamentul European le-a cerut Republicii
Moldova să ia măsuri urgente pentru
implementarea reformelor asumate și Georgiei să
continue eforturile de stabilitate (RO) 
 

 Parlamentul European îi cere Comisiei un
mecanism european de protejare a statului de
drept care să fie corelat cu sancțiuni financiare în
cazul derapajelor (RO) 
 

 Banca Centrală Europeană (BCE) va efectua
o evaluare cuprinzătoare a șase bănci din
Bulgaria în cadrul efortului țării Balcanilor de a
adera la Uniunea bancară a Uniunii Europene
(EN) 
 

 Eurostat. România a avut cea mai mare
creștere economică din UE în trimestrul trei din
2018 (RO) 
 

 Parlamentul European a votat alocarea a 500
de milioane de euro în bugetul UE post-2020
pentru apărarea statului de drept (RO) 
 

 Filmul “Femeie în război”, o co-producție
Islanda-Franța-Ucraina, în regia lui Benedinkt
Erlingsson, este câștigătorul premiului LUX 2018.
Fimul este o saga despre ecologie și o chemare
la rezistența civilă pentru salvarea naturii și
pentru lupta împotriva încălzirii globale (RO) 
 

 În intervenția sa din Parlamentul European,
Angela Merkel propune „constituirea unui consiliu
de securitate european” prin care Europa să
acționeze mai repede, inclusiv cu o forță de

 Parlamentul European atenţionează
Republica Moldova că ar putea reimpune vizele
(RO) 
  

 FMI recomandă Guvernului României să
regândească majorările salariale din sectorul
public, întrucât ar putea afecta creşterea
economică (RO) 
 

 Spania dorește să închidă până în 2030
centralele pe bază de cărbune și centralele
nucleare (EN)

 

  
 
 

 Donald Tusk confirmă summitul pentru Brexit
din 25 noiembrie 2018 (EN) 
 

 Theresa May respinge contrapropunerile
rivalilor săi privind Brexitul (RO)
  

 Stephen Barclay a fost numit noul ministru
pentru Brexit. Amber Rudd, care și-a dat demisia
în aprilie din funcția de ministru de Interne, revine
în guvern (RO) 
  

 Ministrul Justiției din Germania sugerează
organizarea unui al doilea referendum privind
Brexit-ul (RO) 
  

 Președinția austriacă a Consiliului UE a
convocat pentru luni, 19 noiembrie 2018, o
reuniune ministerială la Bruxelles pentru
pregătirea summitului extraordinar privind Brexit-
ul (RO) 
  

 Esther McVey, ministrul Muncii și Pensiilor din
Marea Britanie a anunțat că demisionează din
funcție, urmându-l pe Dominic Raab (RO) 
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intervenție (RO) 
 

 Parlamentul European a adoptat cu largă
majoritate rezoluția privind statul de drept în
România (RO) 
 

 Cel mai vechi membru al Parlamentului
European, germanul Elmar Brok, cere activarea
articolului 7 împotriva României (RO) 
 

 Eurostat. Statele membre UE au exportat în
anul 2017 vinuri în valoare de 21.9 miliarde de
euro. Franța a fost de departe cel mai mare
exportator European (RO) 
 

 Executivul european cere României să nu
abuzeze de regulamentul GDPR pentru a bloca
libertatea presei (RO) 
 

 Bulgaria se alătură altor trei state membre UE
care resping pactul ONU privind migrația (RO) 
 

 Ministrul Rovana Plumb va prezenta marți, 20
noirmebrie 2018, în fața președinților de comisii
din Parlamentul European, prioritățile Președinției
României la Consiliul UE (RO) 
 

 Cele mai influente 40 de conturi Twitter din
2018 (EN) 
 

 Guvernul francez nu va renunța la scumpirea
carburanților, în pofida amplelor proteste din țară
în urma cărora o persoană a decedat iar mai
multe au fost rănite (RO) 

 Scandalul corupției bancare crează turbulențe
în politica poloneză (EN) 
 

Piaţa auto din România a înregistrat şi în
octombrie cel mai semnificativ declin din UE (RO) 
 

 FMI avertizează că un Brexit fără un acord de
retragere ar şterge 6% din PIB-ul Marii Britanii
(RO) 
 

 Franţa şi-a prezentat strategia destinată
combaterii despăduririlor la nivel global  (RO)

 Acord pentru Brexit. Guvernul britanic aprobă
acordul cu UE, iar Comisia Europeană cere
Consiliului European să constate că s-au realizat
progrese decisive. J.C. Juncker propune un
summit Brexit până la finalul acestei luni (RO) 
 

 Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab
şi-a dat demisia, după acordul încheiat de primul-
ministru Theresa May privind Brexit-ul (RO) 
 

 Donald Tusk confirmă summitul pentru Brexit
din 25 noiembrie 2018 (EN) 
 

 Şeful diplomaţiei irlandeze consideră că
acordul prezentat de Theresa May este singurul
aflat pe masa negocierilor  (RO) 
 

 Franţa salută proiectul de acord privind Brexit-
ul, dar "va rămâne vigilentă" (ministrul francez al
economiei) (RO) 
 

 Acordul tehnic UE-Regatul Unit are în vedere
luarea, în iulie 2020, a unei decizii privind viitorul
frontierei irlandeze (RO) 
 

 UE publică un plan de acţiune pentru măsuri
de urgenţă în cazul absenţei unui acord privind
Brexit-ul (RO) 
 

 Executivul UE va recomanda exceptarea
britanicilor de la vize după Brexit (RO)
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