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CE FACE EUROPA PENTRU
MINE

Cum ne influențează Europa viața de zi cu zi? Cum ne afectează locul de muncă, familia,
asistența medicală, hobby-urile, călătoriile, securitatea, alegerile în calitate de consumatori,
drepturile sociale? Cum este Europa prezentă în orașele și în regiunile noastre?

Indiferent de locul în care trăim și de modul în care ne câștigăm viața sau ne petrecem timpul,
UE are un impact asupra vieții noastre de zi cu zi, în calitate de cetățeni europeni. În perspectiva
alegerilor europene din 2019, acest site prezintă o serie de scurte note privind realizările și
acțiunile Uniunii din punctul de vedere al cetățenilor. Aceste note de câte o pagină vă sunt puse
la dispoziție pentru a le citi, distribui sau refolosi. Dacă doriți informații mai detaliate, consultați
notele noastre de informare mai lungi, referitoare la politicile UE aflate în centrul actualității.

Conținutul acestui site este în evoluție și va include, în următoarele luni, materiale suplimentare
în mai multe limbi ale UE. 
 

 
Așadar, ce face Europa pentru dumneavoastră?

 
Arată-mi!

https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal


Agenția UE pentru drepturile
fundamentale 
Colectarea periodică a datelor privind
situația migrării în UE - noiembrie 2018 -
Repere [EN] 
Spațiul societății civile: opinii ale
organizațiilor - Document de conferință
[EN] 
Informare - volume mari de date, algoritmi
și discriminare [EN] 
 
Fundația europeană pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață și de
muncă 
Policy brief: Situația socială și ocuparea
forței de muncă a persoanelor cu
handicap [EN] 
Raport: Conceptul și practica unui salariu
de viață [EN] 
Raport: Reprezentativitatea organizațiilor
partenerilor sociali europeni - sectorul
comerțului [EN] 
Raport: Reprezentativitatea organizațiilor
partenerilor sociali europeni - Transportul
pe căile navigabile interioare [EN] 
 
Agenția europeană pentru asigurarea
securității și a sănătății în muncă  
Raport: Progresul privind riscurile noi și
emergente privind siguranța și sănătatea
în muncă asociate cu digitalizarea până în
2025 [EN]

Agenția europeană privind mediul 
Dinamica pădurilor în Europa și
consecințele  ecologice [EN] 
Tendințe și previziuni în Europa 2018 -
Urmărirea progreselor către obiectivele
climatice și energetice ale Europei [EN] 
Raportul indicatorului de mediu 2018 [EN] 
 
Agenția europeană de apărare 
Fișă tehnică: revizuirea anuală coordonată
a apărării (CARD) [EN] 
Institutul UE privind studiile de
securitate 
Informare: Autonomia strategică: spre
,,suveranitatea europeană" în apărare?
[EN] 
 
Parlamentul European 
Rolul ombudsmanilor și al comisiilor de
petiții în detectarea încălcărilor dreptului
UE [EN] 
Analiza: Transpunerea și punerea în
aplicare a Regulamentului 261/2004
privind drepturile pasagerilor aerieni [EN] 
Raport: Implementarea Directivei EIA
2014/52 / UE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice și private asupra
mediului [EN]

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-november-periodic-migration-report-highlights_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-ec-colloquium-paper-civil-society-space_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-in-brief-big-data-algorithms-discrimination_en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/social-and-employment-situation-of-people-with-disabilities
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/concept-and-practice-of-a-living-wage
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-commerce-sector
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-inland-water-transport
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Foresight_new_OSH_risks_2025_report.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/forest-dynamics-in-europe-and
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2018
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/factsheet-card-(updated-26-11-2018)
https://www.iss.europa.eu/content/strategic-autonomy-towards-%E2%80%98european-sovereignty%E2%80%99-defence
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608842/IPOL_BRI(2018)608842_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608843/IPOL_BRI(2018)608843_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/search.html?documentTypes=BRIEFING


Tendinţe globale şi regionale [Ce cred grupurile de reflecţie]
Instituţiile principale ale Uniunii Europene au ţinut o conferinţă comună pe 28-29
noiembrie a.c. intitulată "Tendinţe globale pentru 2030: Modelarea viitorului într-o lume
aflată în schimbare rapidă". Evenimentul anual a fost organizat sub auspiciile Sistemului
european de analiză strategică şi politică (ESPAS), un cadru de cooperare între
administraţiile Parlamentului European, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene,
Serviciul European de Acţiune Externă şi alte entităţi care lucrează împreună privind
tendinţele pe termen mediu şi lung referitoare la Uniunea Europeană. 
 
 Aici  găsiţi comentarii, analize şi studii ale principalelor grupuri de reflecţie şi institute de
cercetare internaţionale.

 
 
Curtea de Conturi Europeană

prezintă observații despre viitorul

Curtea de Conturi Europeană arată că
politica UE în domeniul guvernanței
economice ar trebui să se desfășoare într-
un cadru consolidat de responsabilitate,
cu un rol sporit de supraveghere
parlamentară pe baza opiniilor de audit
extern.  
 
Asemenea cadre de responsabilitate ar
trebui să fie coerente în toate domeniile

https://ec.europa.eu/epsc/events/espas-annual-conference-2018_en
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/espas/
https://epthinktank.eu/2018/12/03/global-and-regional-trends-what-think-tanks-are-thinking/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13081-2018-INIT/en/pdf


Fond Monetar European (FME).
 
 

de politici ale UE și ar trebui să evite
lacunele sau suprapunerile.  
 
Propunerea Comisiei Europene privind
FME reprezintă un pas în direcția corectă,
deși există o anumită ambiguitate în ceea
ce privește rolurile și mandatele diferiților
auditori implicați și trebuie abordate
anumite deficiențe ale lanțului de
responsabilitate și audit.

Debutul noului ciclu al

Semestrului european   (2018-

2019)
 

Comisia Europeană a publicat pachetul de
comunicări care marchează începutul
procedurii anuale a Semestrului European
- ciclul (anual) de coordonare a politicilor
macroeconomice ale UE. 
 
În cazul României, Comisia Europeană
consideră că nu au fost luate măsuri
efective ca răspuns la recomandarea
Consiliului UE din luna iunie a.c. și
propune o recomandare revizuită privind o
ajustare structurală anuală de cel puțin
1 % din PIB în 2019. 

Transformarea digitală şi strategia sindicatelor
Pe 26 noiembrie 2018, la Bruxelles, a avut loc prezentarea studiului "O perspectivă asupra
strategiilor naţionale privind munca 4.0: o analiză coerentă a rolului partenerilor sociali" de către
dna Anna Byhovskaya. 
 
Studiul în limba engleză este disponibil aici

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0802:FIN:RO:PDF
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/65062
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-18-923-en-n.pdf


 Obiectivele de dezvoltare durabilă şi eu: Pace, justiţie şi
instituţii eficiente. Într-un context european, obiectivele de
dezvoltare durabilă (ODD 17) se axează pe progresele
înregistrate în asigurarea păcii şi securităţii personale, în
promovarea accesului la justiţie şi în sporirea încrederii în
instituţiile UE. Vizualizaţi situaţia României
 

 Care sunt preţurile la electricitate şi gaz în ţara
dumneavoastră?  
Cea mai mare scădere a preţurilor la electricitate în Polonia şi
cea mai mare creştere în România. 
Cea mai mare scădere a preţurilor la gaz în Estonia şi cea mai
mare creştere în Bulgaria.
 

 Cheltuielile în domeniul sănătăţii în UE. În 2016,
cheltuielile în domeniul sănătăţii pe cap de locuitor au fost de
€5000 sau mai mult în trei state membre ale UE: Luxembourg
(€5600), Suedia (€5100) şi Danemarca (€5000). Cele trei ţări
cu cele mai mici cheltuieli în domeniul sănătăţii pe cap de
locuitor, în 2016, au fost: România (€400), Bulgaria (€600) şi
Polonia (€700). 
 

 Raportul dintre şi PIB a crescut până la 40.2% în UE. Un
raport de 1/2 la nivelul statelor membre. Raportul general dintre
impozite şi PIB, însemnând suma impozitelor şi cintribuţiilor
sociale nete, ca procent al produsului intern brut, s-a stabilit la
40.2% în UE, în 2017, reprezentând o creştere faţă de 2016
(39.9%). [EN]    
 

 euroindicatori Şomajul în zona euro la 8.1%. În UE28 la
6.7%. Rata de şomaj în octombrie 2018, ajustată sezonier, în
România este de 4%. [EN]

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181127-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181129-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9409920/2-28112018-AP-EN.pdf/54409e5e-6800-4019-b7c1-580797a67001
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422707/3-30112018-BP-EN.pdf/fb7929e7-5e59-4a28-ba16-46a0beb188dc


 Ministrul Rovana Plumb: Președinția română
a Consiliului UE va continua negocierile pentru a
obține un acord privind pachetul legislativ pentru
coeziune (RO) 
 

 Un nou tip de autobuz special va începe să
circule pe străzile din Belgrad înainte de sfârșitul
anului, oferind ajutor persoanelor fără adăpost.
Va fi un loc unde aceștia vor putea să facă duș,
să se tundă, să utilizeze toaleta, să-și
spele rufele și să obțină diverse sfaturi practice
(EN) 
 

 Prima ediţie a Nopţii cinematografului
european va avea loc în perioada 3-7 decembrie
2018 în întreaga Uniune, iar 34 de oraşe din UE
oferă proiecţii gratuite de filme europene (RO) 
 

 Liderii G20 au adoptat un comunicat
comun care reafirmă angajamentul lor față de "o
ordine internațională bazată pe reguli" (EN) 
 

 Curtea de Justiție a UE îi cere lui Marine Le
Pen să restituie Parlamentului European suma
de 41.554 euro, folosită în mod eronat pentru a-și
plăti garda de corp (EN) 
 

 Franța respinge propunerea ministrului
german de Finanțe de a ceda Uniunii Europene
locul său permanent în Consiliul de Securitate al
ONU (RO) 
 

 UE ar trebui să consolideze investițiile
regionale în inovare prin intermediul politicii de
coeziune pentru a concura cu SUA și China, au
declarat liderii regionali în cadrul summitului

 Noul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a
declarat că dorește ca țara sa să-și retragă oferta
de a găzdui conferința ONU privind schimbările
climatice anul viitor, și va scoate Brazilia din
Acordul de la Paris, de teama pierderii
suveranității Braziliei asupra zonei Amazonului 
(EN) 
 

 Bugetul alocat Programului Erasmus+ ar
putea fi majorat cu 15% în noua strategie UE
pentru tineret (RO) 
 

 Germania va participa la COP24 fără un plan
de eliminare definitivă a producției de energie
electrică pe bază de cărbune (EN) 
 

 Preşedintele Donald Trump a criticat acordul
privind Brexitul încheiat între Regatul Unit şi
Uniunea Europeană, estimând că această
înţelegere va pune piedici în calea comerţului
dintre SUA şi Marea Britanie (RO) 
 

 Emisiile de CO2 cresc din nou după trei ani
de declin. Menținerea traiectoriei actuale ar duce
la încălzirea planetei cu 3,2 °C în 2100, potrivit
unui nou raport al ONU  (EN) 
 

 Eurobarometru: Candidați tineri și o mai bună
informare privind impactul UE asupra vieților lor,
principalele motive care i-ar aduce pe români la
urne la alegerile europene din 2019 (RO) 
 

 Planul Comisiei Europene prin care UE ar
putea să se alinieze Acordului de la Paris și să
reducă încălzirea globală a omis un factor
important, dar crucial: comportamentul uman

https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-rovana-plumb-la-reuniunea-pes-de-la-bruxelles-presedintia-romana-a-consiliului-ue-va-continua-negocierile-pentru-a-obtine-un-acord-la-nivelul-consiliului-privind-pachetul-legislativ-p/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/magic-bus-for-the-homeless-to-start-driving-around-belgrade/
https://www.agerpres.ro/life/2018/11/30/noaptea-cinematografului-european-34-de-orase-din-ue-ofera-proiectii-gratuite-de-filme-europene--220022
https://g20.org/sites/default/files/buenos_aires_leaders_declaration.pdf
https://www.politico.eu/article/g20-leaders-reaffirm-rules-based-international-order/
https://www.politico.eu/article/marine-le-pen-ordered-to-repay-european-parliament-e41k-by-eu-court/
https://www.caleaeuropeana.ro/franta-respinge-propunerea-ministrului-german-de-finante-de-a-ceda-uniunii-europene-locul-sau-permanent-in-consiliul-de-securitate-al-onu/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/brazil-scraps-plans-to-host-un-climate-summit/
https://www.caleaeuropeana.ro/bugetul-alocat-programului-erasmus-ar-putea-fi-majorat-cu-15-in-noua-strategie-ue-pentru-tineret-aprobata-luni/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-heads-to-cop24-without-coal-exit-plan/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/27/londra-si-washingtonul-au-pareri-diferite-despre-relatiile-lor-comerciale-in-urma-acordului-privind-brexitul--217906
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/co2-emissions-rising-again-after-three-years-of-decline/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-candidati-tineri-si-o-mai-buna-informare-privind-impactul-ue-asupra-vietilor-lor-principalele-motive-care-i-ar-aduce-pe-romani-la-urne-la-alegerile-europene-din-2019/


european de inovare de la Bruxelles (EN) 
 

 Comisia Europeană: Ucraina primeşte prima
tranşă de 500 de milioane de euro din cadrul
programului de asistenţă macrofinanciară (RO) 
 

 Gigantul Uber a fost amendat de autoritățile
britanice și olandeze de protecție a datelor, după
ce atacatorii informatici au obținut acces la
informațiile personale ale aproximativ 50 de
milioane de utilizatori din întreaga lume (EN) 
 

 Comisia Europeană ar putea începe oficial,
încă de la 19 decembrie a.c., acțiunea
disciplinară împotriva Italiei pentru încălcarea
normelor fiscale ale UE (EN) 
 

 A doua ediție a programului „DiscoverEU”
oferă 12.000 de locuri tinerilor de 18 ani pentru a
călători gratuit cu trenul în Europa timp de 30 de
zile. Pentru România sunt alocate 460 de
locuri (RO) 
 

 Protestele "vestelor galbene" din Franța
împotriva prețurilor ridicate ale
combustibililor declanșează o dezbatere
referitoare la tranziția UE la o energie curată (EN) 
 

 Serviciile germane de securitate au dezvăluit
că infrastructurile naționale critice, cum ar fi
rețelele guvernamentale și militare, au fost ținta
unei serii de atacuri cibernetice în luna noiembrie
a.c., ridicând preocupări cu privire la reziliența lor
globală (EN) 
 

 Deficitul bugetului consolidat al României a
crescut cu 3,3 miliarde de lei, în octombrie 2018,
ceea ce a determinat un sold negativ de 20,1
miliarde de lei (2,2% din PIB) pentru bugetul
general consolidat la zece luni (RO) 
 

 Șeful Băncii Centrale Europene (BCE), Mario
Draghi, a solicitat finalizarea Uniunii monetare și
reducerea divergențelor dintre statele occidentale
și cele din est pentru a proteja moneda euro într-
o lume din ce în ce mai "instabilă" (EN) 
 

 Slovacia devine a opta țară din UE care se

(EN) 
 

 Declaraţie politică în cadrul Parteneriatului
Strategic, semnată de K.Johannis şi E.Macron.
Franţa continuă să sprijine aderarea României la
Schengen (RO) 
 

 Planul UE pentru 2050 privind combaterea
schimbărilor climatice poate aduce beneficii de
până la 2% din PIB, în pofida investițiilor
suplimentare semnificative pe care le va impune
(EN) 
 

 Eurobarometru: Peste 60% dintre români,
îngrijorați de riscul manipulării și influențării
alegerilor pentru Parlamentul European din 2019
(RO) 
 

 Eurostat: România, cea mai mare creştere a
preţului electricităţii din Uniunea Europeană în
primul semestru din 2018  (RO) 
 

 Emmanuel Macron vrea ca Franța să devină
neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid
de carbon până în 2050 (EN) 
 

 Eurostat: Românii, pe ultimul loc în Uniunea
Europeană la achizițiile online, în anul 2017 

China, angajată în prezent într-un război
comercial cu Statele Unite, încearcă să-și
consolideze legăturile cu Spania și Portugalia, în
timp ce alți membri ai UE doresc restricționarea
investițiilor chineze (EN) 
 

 Uniunea Europeană și NATO îndeamnă la
detensionarea situației dintre Rusia și Ucraina,
după arestarea navelor ucrainene în Marea Azov
(RO) 
 

 Iranul îşi menţine încrederea în mecanismul
promis de UE pentru continuarea tranzacţiilor, în
pofida sancţiunilor americane (RO) 
 

 Un grup de șaisprezece companii energetice
europene au propus introducerea unui preț
plafonat pentru carbon la nivel european sau
regional, ca modalitate de accelerare a tranziției

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-regions-defend-cohesion-policy-as-a-driving-force-for-innovation/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/30/comisia-europeana-ucraina-primeste-prima-transa-de-500-de-milioane-de-euro-din-cadrul-programului-de-asistenta-macrofinanciara--219976
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/uk-and-dutch-data-protection-bodies-fine-uber-for-breaches/
https://www.politico.eu/article/commission-may-act-on-italian-budget-earlier-than-expected/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurodeputatul-siegfried-muresan-pnl-ppe-tinerii-de-18-ani-din-romania-se-pot-inscrie-de-astazi-pentru-a-calatori-gratuit-cu-trenul-in-europa-prin-programul-discovereu/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/yellow-vests-spark-eu-debate-about-just-transition-to-clean-energy/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/germany-critical-cyberattacks-target-government-and-military-networks/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/11/29/deficitul-bugetului-consolidat-a-crescut-cu-3-3-miliarde-de-lei-in-octombrie-soldul-negativ-este-de-2-2-din-pib-la-10-luni--219801
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/ecb-urges-completion-of-monetary-union-in-unstable-world/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/the-brief-junckers-plan-to-save-the-world/
https://www.agerpres.ro/politica/2018/11/27/declaratie-politica-in-cadrul-parteneriatului-strategic-semnata-de-iohannis-si-macron-franta-continua-sa-sprijine-aderarea-romaniei-la-schengen--217905
https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/eus-2050-climate-plan-sees-benefits-of-up-to-2-of-gdp/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-peste-60-dintre-romani-ingrijorati-de-riscul-manipularii-si-influentarii-alegerilor-pentru-parlamentul-european-din-2019/
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/11/27/eurostat-romania-cea-mai-mare-crestere-a-pretului-electricitatii-din-uniunea-europeana--217834
https://www.euractiv.com/section/energy/news/macron-wants-to-get-france-off-fossil-fuels/
https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/china-seeks-allies-in-spain-and-portugal-despite-eu-reservations/
https://www.caleaeuropeana.ro/uniunea-europeana-si-nato-indeamna-la-detensionarea-situatiei-dintre-rusia-si-ucraina-dupa-arestarea-navelor-ucrainene-in-marea-azov/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/26/iranul-isi-mentine-increderea-in-mecanismul-promis-de-ue-pentru-continuarea-tranzactiilor-in-pofida-sanctiunilor-americane--217166


opune pactului global privind migrația (EN) 
 

 Un vicepremier, un ministru și un
europarlamentar bulgar sunt învinuiți de
vânzarea ilegală de pașapoarte bulgărești către
cetățeni străini (EN) 
 

 Eurostat: România, cea mai mică investiție în
sănătate dintre statele membre ale UE (RO) 
 

 Miniștrii sunt pregătiți să solicite UE să amâne
până în 2021 planul de eliminare a mecanismului
de trecere la ora de vară, conform unui proiect
pregătit de președinția austriacă (EN) 
 

 Într-un aviz publicat la 29 noiembrie a.c.,
avocatul general al Curții Europene de Justiție
(CEJ), Juliane Kokott, a arătat că extinderea
duratei de viață a două dintre reactoarele fabricii
Doel din Belgia fără un audit adecvat înseamnă
că normele UE în materie de mediu "au fost
încălcate" (EN) 
 

 Antonio Tajani: „Sprijin în totalitate intrarea în
spațiul Schengen a României și îi doresc mult
succes în preluarea președenției” (RO) 
 

 Irlanda şi România au cea mai mică pondere
a taxelor în PIB din Uniunea Europeană (RO) 
 

 Miniștrii UE au adoptat o abordare comună
privind proiectul de regulament P2B referitor la
platformele on-line pentru afaceri, în timp ce
deputații europeni se opun acestei abordări (EN) 
 

 Mugur Isărescu: „România ar putea intra în
sistemul cursurilor de schimb în 2024 (…) Nu
este un sprint, este o cursă de rezistență” (RO) 
 

 Problemele legate de sănătatea mintală costă
țările UE mai mult de 600 de miliarde de
euro (EN) 
 

 Comisia Europeană propune ca Europa să
devină neutră din punctul de vedere al impactului
asupra climei până în 2050 (RO) 
 

către o economie cu emisii reduse de carbon
(EN) 
 

 Uniunea Europeană, împreună cu alţi membri
ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) au
prezentat o propunere de modificări concrete
pentru a depăşi impasul actual în ceea ce
priveşte organul de apel al organizației (RO) 
 

 
 O nouă demisie din guvernul Marii Britanii din

cauza acordului asupra Brexit:  ministrul pentru
Ştiinţă, Sam Gyimah (RO) 
 

 Premierul Theresa May îi îndeamnă pe
parlamentarii britanici să se concentreze asupra
"alegerii pe care o au de făcut" (RO) 
 

 După Brexit, UE este deschisă unui
"parteneriat fără precedent" cu Marea Britanie
(RO) 
 

 Brexit-ul va avea un cost pentru economia
britanică, indiferent de scenariul ieşirii din
Uniunea Europeană (RO) 
 

 Theresa May: Nu este posibil un al doilea
referendum înainte ca Marea Britanie să iasă din
UE (RO) 
 

 Comisia Europeană a respins o petiţie
referitoare la organizarea unui referendum în UE
privind Brexit-ul (RO) 
 

 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
va prezenta la 4 decembrie a.c. opinia în legătură

https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/slovakia-becomes-8th-eu-country-opposing-the-global-migration-pact/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/deputy-pm-minister-and-mep-named-in-bulgarias-cash-for-passport-scam/
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https://www.euractiv.com/section/energy/news/energy-companies-issue-joint-call-for-eu-carbon-price-floor/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/26/ue-si-alte-state-au-lansat-propuneri-de-reformare-a-organizatiei-mondiale-a-comertului--217325
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/12/01/o-noua-demisie-din-guvernul-marii-britanii-din-cauza-acordului-asupra-brexit--220303
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/29/brexit-premierul-theresa-may-ii-indeamna-pe-parlamentarii-britanici-sa-se-concentreze-asupra-alegerii-pe-care-o-au-de-facut--219399
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/29/dupa-brexit-ue-este-deschisa-unui-parteneriat-fara-precedent-cu-marea-britanie--219383
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/28/brexit-ul-va-avea-un-cost-pentru-economia-britanica-indiferent-de-scenariul-iesirii-din-ue-guvern--218768
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 Ministrul austriac de externe anunță că sunt
posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare
a tensiunilor dintre Moscova și Kiev (RO) 
 

 Liderii europeni vor face un ultim efort de
îmbunătățire a sistemului de comerț mondial în
cadrul întâlnirii Grupului celor mai puternice 20
de națiuni din Buenos Aires (Argentina), după ce
disputa dintre SUA și China riscă ruperea
cadrului multilateral (EN) 
 

 Statele membre ale zonei euro vor să adopte
o serie de reforme pentru a face blocul comunitar
mai rezistent, inclusiv prin extinderea atribuţiilor
Mecanismului European de Stabilitate (ESM)
(RO) 
 

 Emmanuel Macron: Sezonul cultural cu
România este primul pe care Franța îl
organizează cu o țară din Uniunea Europeană
(RO) 
 

 Preşedintele Parlamentului European,
Antonio Tajani, face apel la creşterea investiţiilor
în cercetare şi inovare în UE (RO)

cu posibilitatea Marii Britanii de a revoca în mod
unilateral decizia sa de a părăsi Uniunea
Europeană (RO) 
 

 Ministrul David Lidington avertizează
parlamentul britanic că nu există un „plan B” (RO) 
 

 Parlamentul britanic va supune la vot pe 11
decembrie a.c. acordul privind termenii retragerii
Regatului Unit din UE (RO) 
 

 Cabinetul May a convenit să continue
pregătirile pentru eventualitatea unui Brexit fără
acord cu UE (RO) 
 

 Cererea a 13 cetăţeni britanici, care au
reşedinţa în alte state membre ale Uniunii
Europene decât Regatul Unit, de anulare a
deciziei prin care s-a autorizat deschiderea
negocierilor privind Brexit nu este admisibilă (RO) 
 
Surse: www.agrepres.ro/www.caleaeuropeana.
ro  
www.euractiv.com/ www.politico.eu 
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Anna Fotyga, președintele Subcomisiei
pentru securitate și apărare din
PE, condamnă acțiunile Rusiei împotriva
Ucrainei în Marea Azov [EN] 
 

 
Comisia pentru afaceri economice și
monetare din PE a respins propunerea
Comisiei Europene de integrare a Pactului
Fiscal în legislația UE [EN] 
 

 
Reprezentantul Verzilor, Bas Eickhout,
susține că Strategia Comisiei Europene
privind schimbările climatice 2050 nu va
putea îndeplini obiectivele Acordului de la
Paris [EN] 
 
Verzii solicită Parlamentului European o
dezbatere în plen cu privire la situația prim-
ministrului ceh, Andrej Babiš, acuzat de
conflict de interese [EN] 
 

 
Reprezentanții ALDE sprijină propunerile
raportorului S&D Tanja Fajon de creare a
unui sistem Schengen mai transparent [EN] 
 

În 27 noiembrie, reprezentanți ai grupurilor
S&D, Verzilor și GUE/NGL s-au reunit în
Parlamentul European pentru a discuta
despre posibilitatea unei strategii
comune înaintea alegerilor din 2019 [EN] 
 
Grupul S&D sprijină propunerea Comisiei
Europene de a pune capăt emisiilor de gaze
cu efect de seră până în 2050 [EN] 
 
În 29 noiembrie, membrii grupului S&D s-au
întâlnit cu reprezentanții societății civile în
Cracovia [EN] 
 
Liderul S&D, Udo Bullman, a declarat că taxa
pe servicii digitale trebuie să fie o prioritate a
Consiliului pentru Afaceri Economice și
Financiare din 4 decembrie [EN] 
 

 
În perioada 26-28 noiembrie, delegația
română a grupului PPE din Parlamentul
European a găzduit la Bruxelles expoziția
Români care au schimbat lumea [RO] 
 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă din
PE a hotărât ca Fondul european de ajustare
la globalizare să se aplice și întreprinderilor
mici și mijlocii [EN] 
 
Parlamentul European a adoptat rapoartele
anuale ale Comisiei Europene cu privire la 
calea europeană a țărilor din Balcanii de Vest
[EN]

https://ecrgroup.eu/article/statement_by_anna_fotyga_on_russias_aggressive_posturing_in_the_sea_of_azov
http://www.guengl.eu/news/article/gue-ngl-news/attempt-to-enshrine-permanent-austerity-into-eu-law-fails
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Austria
La 26 noiembrie, guvernul a prezentat
Consiliului Național decizia referitoare la 
viitoarele alegeri pentru Parlamentul
European; principala prevedere se referă
la alegerea deputaților în Parlamentul
European pe bază de reprezentare
proporțională [AT] 
La 27 noiembrie, guvernul a prezentat
proiectul de lege privind contribuția
Austriei la reaprovizionarea fondurilor de
dezvoltare, în vederea îmbunătățirii
condițiilor de viață ale populației din țările
în curs de dezvoltare [AT] 
La 28 noiembrie, președintele Consiliului
Național, Wolfgang Sobotka, s-a aflat în
vizită oficială în Podgorica, cu obiectivul
de a  consolida relațiile interparlamentare,
în contextul integrării Balcanilor de Vest în
UE [AT]

Belgia 
La 28 noiembrie, Camera
Reprezentanților a luat în dezbatere
propunere de rezoluție prin care se solicită
guvernului federal să sprijine pe deplin
pactul global privind migrația [BE] 
La 29 noiembrie, Camera Reprezentaților
a luat în dezbatere proiectul de 
modificare a legii privind  intrarea  și
șederea ilegală pe teritoriul Belgiei [BE] 
Camera Reprezentanților a adoptat legea
referitoare la pensiile suplimentare [BE] 
 

 
Germania 
În ședințele plenare din 29 și 30
noiembrie, s-au dezbătut acordul pentru
Pactul global pentru migrație, legislația
pentru mediu, protecția informațiilor [DE] 
 

Bulgaria 
La 28 noiembrie, membrii Comisiei pentru
afaceri europene și cei ai Comisiei pentru
supravegherea utilizării fondurilor
europene din Adunarea Națională au avut
o întâlnire pe tema Brexitului cu
ambasadoarea UK în Bulgaria, Emma
Hopkins [BG] 
La 29 noiembrie, plenul Parlamentului a
adoptat, în a doua lectură, bugetul de stat
pentru anul 2019 [BG]

 
Croația 
La 28 noiembrie, Comisia pentru politică
internă și securitate națională a discutat
forma finală a proiectului de lege de
ratificare a Acordului dintre Croația și
Austria cu privire la schimburile și
protecția reciprocă a datelor clasificate
[HR] 
La 28 noiembrie, Comisia economică a
revizuit propunerea finală a legii
referitoare la sursele de energie
regenerabilă [HR] 
La 30 noiembrie, Comisia legislativă  a
dezbătut forma finală  a proiectului de lege
referitor la datele și informațiile privind
sănătatea [HR]

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1361/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1367/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1388/index.shtml
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http://www.sabor.hr/izvjesce-odbora-za-zakonodavstvo-o-konacnom-pr0266


 
Danemarca 
La 27 noiembrie, a început dezbaterea
propunerii legislative de  modificare a
legislației referitoare la  impozitarea
avansată,  impozitul pe venit, egalitatea
de șanse [DK] 
La 28 noiembrie, la Comisia pentru afaceri
europene a fost înregistrată propunerea
de rezoluție pentru organizarea unui
referendum referitor la aderarea  la
Uniunea Bancară [DK] 
La 30 noiembrie, la  Comisia pentru
energie a fost întregistrată propunerea de
rezoluție pentru încetarea sprijinului
statului pentru energia nucleară [DK] 
 

 
Estonia 
La 26 noiembrie, în ședința plenară, a fost
adoptată  Declarația privind Pactul Global
pentru Migrație al ONU [EE] 
 

 
 

Finlanda 
La 30 noiembrie, Marea Comisie a 
aprobat  amendamentele referitoare la
regulile comune pentru piața internă în
domeniul gazelor naturale ca și pe cele
referitoare la aplicarea principiilor
subsidiarității și proporționalității [FI] 
 

Italia 
La 27 noiembrie, Comisia pentru afaceri
constituționale din Senat  a continuat
examinarea legii referitoare la reducerea
numărului de parlamentari [IT], iar
Comisia juridică, a continuat examinarea
proiectului de lege privind combaterea
corupției [IT] 
La 28 noiembrie, în ședința
comisiilor reunite pentru afaceri externe si
afaceri europene din Senat și Camera
Reprezentanților a fost audiat șeful
negociatorilor UE pentru Brexit, Michel
Barnier [IT]

 
Franța 
La 27 noiembrie, Adunarea Națională a
adoptat rezoluția privind respectarea
statului de drept în Uniunea Europeană
[FR] 
La 29 noiembrie, Senatul a dezbătut în
primă lectură Proiectul de lege pentru
introducerea în dreptul francez a
infracțiunii de obstrucționare a exercitării
dreptului la azil [FR] 
La 30 noiembrie, a fost depusă la Senat 
propunerea de rezoluție  referitoare la
propunerea de regulament al
Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului
pentru retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeană [FR] 
La 28 noiembrie, Comisia pentru afaceri
externe din Adunarea Națională a
depus raportul misiunii de informare
privind diplomația climatică [FR] 

Suedia 
La 28 noiembrie, Parlamentul a votat 
modificarea legislației referitoare la 
instrumentele financiare, astfel încât să fie 
adaptată la noile norme europene în 
domeniu [SE] 
Comisia pentru afaceri culturale a adoptat 
declarația privind Comunicarea Comisiei 
referitoare la o nouă strategie UE pentru 
tineret [EN] 
 
La 29 noiembrie, comisiile pentru afaceri 
externe și apărare au propus continuarea 
participării Suediei, în anul 2019, la 
misiunile din Irak și Afganistan [SE] 
 

 
Slovenia 
La 27 noiembrie, președintele Comisiei
pentru afaceri europene, dr. Darij Krajčič,
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http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/nov/29/fortsatt-svenskt-deltagande-i-militara-insatser-i-irak-och-afghanistan/


La 29 noiembrie, Comisia pentru afaceri
externe din Adunarea Națională a
depus raportul misiunii de informare
privind viitorul zonei euro [FR]
La 29 noiembrie, Comisia pentru cultură,
educație și comunicare a organizat o
masă rotundă  cu tematica audiovizual și
tehnologia informației [FR] 
 
 

s-a întâlnit cu ambasadorul Irlandei în
Slovenia [SI]
 

 

Țările de Jos 
La 28 noiembrie, în  Camera
Reprezentanților se dezbat problemele
legate de siguranța nucleară
[NL] și performanța energetică a clădirilor
[NL] 
La 29 noiembrie, Ministerul Afacerilor
Externe a prezentat detalii tehnice cu
privire la Brexit [NL] 
La 30 noiembrie, Ministerul Afacerilor
Externe a transmis Parlamentului o
scrisoare cuprinzând opinia Guvernului cu
privire la Raportul MCV pentru România și
Bulgaria [NL]

Letonia 
La 28 noiembrie, Comisia pentru afaceri
europene a Seimului a dezbătut
documentele prezentate la Consiliul
Competitivitate din 29 noiembrie (spațiul
european de cercetare,  Programul
Horizon 2020, programul european pentru
cercetare și inovare)[LV] 
La 30 noiembrie, președintele Comisiei
pentru afaceri europene s-a întâlnit cu
ambasadorii Franței și Germaniei în
Letonia [LV] 
 

Slovacia 
La 29 noiembrie, în Comisia pentru afaceri
europene a fost înaintată propunerea
pentru o Rezoluție a  Consiliului Național 
privind evoluția relațiilor dintre Ungaria și
Republica Polonă, pe de o parte, și
instituțiile Uniunii Europene, pe de altă
parte [SK]

 
Polonia 
La 28 noiembrie, în Senat a fost dezbătut
proiectul de lege privind modificarea
legislației referitoare la străini, în scopul
armonizării cu legislația europeană privind
condițiile de intrare și de șederea
resortisanților țărilor terțe pentru cercetare
științifică, studii, formare, muncă
voluntară, programe de schimb pentru
elevi sau proiecte educaționale [PL]

Lituania 
La 28 noiembrie, Comisia pentru afaceri
europene dezbate Planul național de
acțiune privind energia și clima (Uniunea
Energiei) [LT]; Comisia pentru afaceri
externe dezbate poziția Lituaniei în ceea
ce privește Pactul global pentru migrație

Î

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/avenir_zone_euro_rap-info
http://videos.senat.fr/video.918497_5bfdd379f32e7.regulation-audiovisuelle-et--numerique---audition
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru?start=2018-11-27
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04459
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03846
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05142
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22732&did=2018D57656
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=28.11.2018
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=30.11.2018
https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=vybory/schodze&ViewID=NRVyb.Timetable&DatumOd=2018-11-29&DatumDo=2018-11-29%2023:59:59&CisObdobia=7&ShowCriteria=False
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15889&p_k=1&p_t=262680
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15937&p_k=1&p_t=262967


[LT]. În comisie a fost prezentat, de
asemenea,  raportul Ministerului Afacerilor
Externe cu privire la rezultate Consiliului
Afaceri Generale (art. 50) cu privire la
Brexit [LT]
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