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 euroindicatori Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,6%
în zona euro şi cu 0,7% în UE28, noiembrie 2018 comparat cu
octombrie 2018 [EN] 

 euroindicatori În noiembrie 2018, şomajul în zona euro a fost la
7,9%, iar în UE28 la 6,7% [EN] 

 Cheltuielile în Cercetare şi Inovare în UE au crescut uşor la 2,07%
din PIB în 2017. Două treimi au fost cheltuite în sectorul întreprinderilor
[EN] 

 euroindicatori Rata de investiţii în întreprinderi a crescut la 23,3% în
zona euro. Cota de profit a scăzut la 40,3% [EN]

https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/ro-presidency
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9473138/4-07012019-AP-EN/edaca328-c96e-4d93-9330-1c46c0ec810f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9477410/3-09012019-AP-EN.pdf/1f232ebb-1dcc-4de2-85d1-5765fae86ea8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9485323/2-11012019-BP-EN.pdf/3477d006-96b5-4386-9101-8fa4390d8768


 În cadrul primei întrevederi pe anul 2019, Emmanuel Macron și Angela Merkel vor semna un nou
tratat de cooperare franco-german (RO) 
 

 Comisia Europeană a virat României 3,9 milioane de euro, ca sprijin financiar suplimentar pentru
combaterea pestei porcine africane (RO) 
 

 Potrivit evaluărilor recente publicate de Autoritatea bancară europeană (ABE) și Autoritatea
europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), criptomonedele pot conduce la activități
infracționale (EN) 
   

 Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani la Summit-ul Africa 2019: ,,Legătura UE-Africa
este «cheia» viitorului continentelor noastre” (RO) 
  

 Banca Europeană de Investiții acordă Garanti Bank România un împrumut de 22,3 milioane de euro
pentru a sprijini firmele conduse de femei în România (RO) 
   

 Comisia Europeană susține cetățenii UE care lucrează în Austria în problema alocațiilor pentru copii,
afirmând că sub legislația europeană nu este permisă ajustarea nivelului alocațiilor pentru copiii
nerezidenți ai lucrătorilor din această țară (RO) 
  

 Mişcarea anti-austeritate „People's Assembly” din Regatul Unit a făcut apel la organizarea unei
manifestaţii naţionale pro-Brexit la Londra, îndemnându-i pe participanţi să poarte veste galbene (RO) 
  

 Angela Merkel cere Greciei şi Macedoniei să pună capăt disputei asupra numelui Macedoniei (RO) 
  

 Slovacii vor fi chemaţi la urne pe 16 martie 2019 pentru a-și alege noul preşedinte (RO) 
  

 Guvernul italian a ajuns la un compromis pentru găzduirea a zece migranți de pe nava Sea-Watch,
după un acord intervenit între opt state din Uniunea Europeană (RO) 
  

 Șapte state membre ale UE au depășit termenul limită prevăzut pentru a prezenta Comisiei Europene
proiecte climatice și energetice, esențiale pentru respectarea angajamentelor asumate în temeiul
Acordului de la Paris (EN) 
  

 Partidul de extremă-dreapta „Alternativa pentru Germania” a cerut la convenția care a avut loc
duminică, 13 ianuarie 2019, în landul Saxonia, ca în manifestul grupării pentru alegerile
europarlamentare din 2019 să fie inclusă și ideea ieșirii Germaniei din Uniunea Europeană ca ultimă
opțiune, în cazul în care UE nu va fi reformată (RO) 
  

 Mișcarea Cinci Stele („Five Star Movement”) din Italia ar putea deveni un nou grup politic în
Parlamentul European după alegerile din mai 2019, dacă grupul „Europa Libertății și Democrației
Directe” (EFDD), căreia aceasta îi aparține în prezent, nu va mai exista după alegerile europene din
2019 (EN) 
  

 Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a protestat în data de 11 ianuarie 2019 în
fața Reprezentanței Comisiei Europene de la București față de adoptarea pachetului Mobilitate 1, dorind
stoparea acestuia (RO) 
  

 Ministrul polonez de externe, despre viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM): „Nu cred că va fi
posibil ca discuția privind acest dosar să fie stabilită până la sfârșitul președinției române a Consiliului
UE” (RO) 
  

 Vicepremierul italian, Matteo Salvini, aflat la Varșovia pe 9 ianuarie 2019, și-a exprimat dorința ca
Italia și Polonia să-și unească forțele pentru remodelarea Europei (RO) 
  

 Ministrul francez al afacerilor europene le răspunde vicepremierului italian Luigi Di Maio și ministrului
de interne italian, Matteo Salvini, după susținerea acestora față de „vestele galbene”: „Guvernul italian

https://www.caleaeuropeana.ro/in-cadrul-primei-intrevederi-pe-anul-2019-emmanuel-macron-si-angela-merkel-vor-semna-un-nou-tratat-de-cooperare-franco-german/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-a-virat-romaniei-inca-39-milioane-de-euro-sprijin-financiar-pentru-combaterea-pestei-porcine-africane/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/cryptoasset-investors-exposed-to-substantial-risks-two-eu-reports-find/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-parlamentului-european-antonio-tajani-la-summit-ul-africa-2019-legatura-ue-africa-este-cheia-viitorului-continentelor-noastre/
https://www.caleaeuropeana.ro/banca-europeana-acorda-garanti-bank-romania-un-imprumut-de-223-milioane-de-euro-pentru-a-sprijini-firmele-conduse-de-femei-in-romania/
https://www.caleaeuropeana.ro/exclusiv-comisia-europeana-sustine-romania-si-cetatenii-ue-care-lucreaza-in-austria-in-problema-alocatiilor-pentru-copii-indexarea-nu-este-permisa-sub-legislatia-europeana/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/09/veste-galbene-britanice-chemate-sa-manifesteze-sambata-la-londra--238331
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/09/merkel-cere-atenei-si-skopje-sa-puna-capat-disputei-asupra-numelui--238200
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/10/alegeri-prezidentiale-in-slovacia-la-16-martie--238851
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/10/guvernul-italian-a-ajuns-la-un-compromis-pentru-gazduirea-a-zece-migranti-de-pe-nava-sea-watch--238551
https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/seven-eu-nations-miss-climate-and-energy-plan-deadline/
https://www.caleaeuropeana.ro/este-oficial-partidul-de-extrema-dreapta-alternativa-pentru-germania-lanseaza-dexit-ideea-iesirii-tarii-din-uniunea-europeana/
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/five-star-movement-unveils-plan-to-form-eu-parliament-group/
https://www.caleaeuropeana.ro/uniunea-nationala-a-transportatorilor-rutieri-din-romania-protesteaza-astazi-in-fata-reprezentantei-comisiei-europene-de-la-bucuresti-pentru-stoparea-adoptarii-pachetului-mobilitate-1/
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-poloniei-de-externe-despre-viitorul-cfm-nu-cred-ca-va-fi-posibil-ca-discutia-privind-acest-dosar-sa-fie-stabilita-pana-la-sfarsitul-presedintiei-romane-a-consiliului-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/alegeri-europarlamentare-2019-vicepremierul-italian-matteo-salvini-la-varsovia-italia-si-polonia-doresc-o-noua-primavara-in-europa/
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-frantei-al-afacerilor-europene-le-raspunde-lui-di-maio-si-salvini-dupa-sustinerea-acestora-fata-de-vestele-galbene-guvernul-italian-sa-se-ocupe-de-bunastrarea-poporului-i/


să se ocupe de bunăstarea poporului italian” (RO) 
  

 Ministrul Teodor Meleșcanu avertizează: România evaluează posibilitatea de a se adresa Curții de
Justiție UE privind legislația care ajustează alocațiile copiilor în Austria (RO) 
  

 Copreşedintele partidului de extremă-dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a cerut partidului
să nu stabilească un calendar concret al ieşirii Germaniei din Uniunea Europeană, pentru că acest lucru
ar putea avea un impact negativ asupra alegătorilor germani la viitoarele alegeri (RO) 
  

 Angela Merkel a declarat vineri, 11 ianuarie 2019, la Atena, că acordul încheiat între Uniunea
Europeană şi Turcia privind stoparea valului masiv de migraţie nu funcţionează corespunzător și a
criticat sistemul juridic din Grecia pentru că îngreunează returnările (RO) 
  

 Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a fost contestat sâmbătă, 12 ianuarie 2019, de mii de opozanți
care au demonstrat la Belgrad împotriva unui președinte considerat autocrat, cerând respectarea
statului de drept și a pluralismului mass-media (RO) 
  

 Auditorii UE consideră că sistemul antifraudă al Uniunii Europene este ineficient. Raportul Curții de
Conturi europene a constatat faptul că investigaţiile Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF) au
dus la urmăriri penale, în statele membre ale UE, în numai 45% dintre cazuri (RO) 
   

 Comisarul european Günther Oettinger: „UE va trebui să îşi modifice bugetul în cazul unui Brexit fără
acord” (RO) 
  

 Deputații europeni vor vota, în timpul președinției române a Consiliului UE, restrângerea accesului la
fonduri europene pentru țările care nu respectă statul de drept (RO) 
  

 Protestul „vestelor galbene” la cea de-a noua demonstrație: Aproximativ 84.000 de persoane au
manifestat în întreaga Franță, iar 224 au fost reținute de forțele de ordine (RO) 
  

 Guvernul portughez a dezvăluit vineri, 11 ianuarie 2019, măsurile sale în cazul unui Brexit fără acord,
care ar urma să-i scutească de vize pe turiștii britanici (RO) 
  

 Parlamentarii macedoneni au votat pentru redenumirea țării în "Republica Macedonia de Nord" (RO) 
  
BREXIT 

 
 Viitorul Brexit-ului rămâne incert. Susținătorii apartenenței la UE se pregătesc pentru organizarea

unui al doilea referendum (RO) 
  

 O nouă înfrângere pentru premierul Theresa May. Parlamentarii britanici au adoptat un amendament
care limitează cheltuielile țării în vederea pregătirii de retragere a țării din UE fără un acord (RO) 
  

 Japonia şi ţările Uniunii Europene lucrează „din greu” pentru a evita un Brexit fără acord, a declarat
premierul olandez, Mark Rutte, în prezenţa omolugului său nipon, Shinzo Abe, aflat într-o vizită în
Olanda. (RO) 
  

 Secretarul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, susține că politica guvernului britanic este de a
părăsi UE pe 29 martie 2019 și neagă ipoteza extinderii articolului 50 (EN) 
  

 Theresa May, înaintea votului crucial privind Brexit: Respingerea acordului și rămânerea în UE ar fi „o
încălcare catastrofală şi de neiertat a democraţiei” (RO) 
  

 Şeful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, respinge ideea unei suveranităţi partajate asupra
Gibraltarului între Regatul Unit şi Spania după Brexit (RO) 
  

 Austria va face o excepţie şi va permite dubla cetăţenie în cazul cetăţenilor săi care trăiesc în Regatul
Unit, aceasta fiind una dintre puţinele state europene care interzic în mod obişnuit dubla cetăţenie (RO) 
  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene (#RO2019EU) 

https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-frantei-al-afacerilor-europene-le-raspunde-lui-di-maio-si-salvini-dupa-sustinerea-acestora-fata-de-vestele-galbene-guvernul-italian-sa-se-ocupe-de-bunastrarea-poporului-i/
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-teodor-melescanu-avertizeaza-romania-evalueaza-posibilitatea-de-a-se-adresa-curtii-de-justitie-ue-privind-legislatia-care-ajusteaza-alocatiile-copiilor-in-austria/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/13/liderul-afd-avertizeaza-partidul-sa-nu-stabileasca-un-calendar-concret-al-iesirii-germaniei-din-ue--240135
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/11/cancelarul-merkel-acordul-ue-turcia-pentru-stoparea-migratiei-nu-functioneaza-corespunzator--239808
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/11/presedintele-sarb-aleksandar-vucic-contestat-in-strada-de-mii-de-oameni--239238
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/10/sistemul-antifrauda-al-uniunii-europene-este-ineficient-constata-auditorii-ue--238683
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/08/comisarul-european-g-nther-oettinger-ue-va-trebui-sa-isi-modifice-bugetul-in-cazul-unui-brexit-fara-acord--237655
https://www.caleaeuropeana.ro/vot-important-in-parlamentul-european-in-timpul-presedintiei-romane-a-consiliului-eurodeputatii-vor-vota-restrangerea-accesului-la-fonduri-europene-pentru-tarile-care-nu-respecta-statul-de-drept/
https://www.caleaeuropeana.ro/protestul-vestelor-galbene-actul-9-aproximativ-84-000-de-persoane-au-manifestat-in-intreaga-franta/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/12/portugalia-a-prezentat-masurile-sale-in-cazul-unui-brexit-fara-acord--239868
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/11/parlamentul-macedonean-accepta-numele-republica-macedonia-de-nord--239839
https://www.caleaeuropeana.ro/viitorul-brexit-ului-ramane-incert-sustinatorii-apartenentei-la-ue-se-pregatesc-pentru-organizarea-unui-al-doilea-referendum/
https://www.caleaeuropeana.ro/o-noua-infrangere-pentru-premierul-theresa-may-parlamentarii-britanici-au-adoptat-un-amendament-care-ingreuneaza-retragerea-tarii-din-ue-fara-un-acord-privind-brexit-ul/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/10/japonia-si-ue-lucreaza-din-greu-pentru-a-evita-un-brexit-fara-acord-afirma-premierul-mark-rutte--238401
https://www.politico.eu/article/brexit-secretary-denies-uk-seeking-article-50-extension/
https://www.caleaeuropeana.ro/theresa-may-inaintea-votului-crucial-privind-brexit-respingerea-acordului-si-ramanerea-in-ue-ar-fi-o-incalcare-catastrofala-si-de-neiertat-a-democratiei/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/07/gibraltarul-respinge-ideea-unei-suveranitati-partajate--237081
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/08/austria-va-permite-dubla-cetatenie-pentru-cetatenii-sai-din-marea-britanie-dupa-brexit--237461


 
 Principalele teme abordate la prima reuniune a Consiliului UE prezidată de către România au fost

viitorul Cadru Financiar Multianual și acțiunile UE pentru combaterea dezinformării (RO) 
  

 O reprezentare a Mesei Tăcerii va fi prezentată în expoziţia organizată în clădirea Justus Lipsius a
Consiliului Uniunii Europene, în cadrul manifestărilor culturale organizate cu ocazia exercitării de către
România a preşedinţiei Consiliului UE(RO) 
  

 Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la lansarea Președinției României la Consiliul
UE: „Uniunea Europeană nu este completă fără România. Locul natural al României este şi în centrul
zonei Schengen”(RO) 
  

 Cu prilejul preluării preşedinţiei române a Consiliului UE, Președintele PE Antonio Tajani a menţionat:
„Fac apel la toate statele membre să nu mai blocheze aderarea României la spațiul Schengen” (RO) 
  

 Președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a ţinut un discurs emoționant în limba
română la lansarea Președinției României la Consiliul UE: „Apărați valorile europene cum a apărat
Helmuth Duckadam în 1986” (RO) 
  

 România prezintă Parlamentului European programul de lucru, marți, 15 ianuarie 2019. (RO) 
  

 Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker: „Aș dori ca în România să nu se mai
considere că avem două Europe, adică Europa așa-numită Occidentală și Europa de Est” (RO) 
  

 Jean-Claude Juncker: „Preşedinţia României are loc într-un moment dificil pentru Uniunea
Europeană. Ea trebuie să fie fermă și puternică pentru a rămâne în istorie” (RO)

Comisia pentru afaceri economice și
monetare a Parlamentului European a votat
pentru reformarea Sistemului european de
supraveghere financiară (EN)
 

Parlamentul din Macedonia a aprobat
redenumirea țării în Macedonia de Nord (EN) 
 

În perioada 8-10 ianuarie, membrii GUE/NGL
s-au întâlnit cu reprezentanți ai societății
civile în Nicosia, Cipru, pentru a înțelege mai

https://www.caleaeuropeana.ro/viitorul-buget-al-ue-si-combaterea-dezinformarii-temele-care-au-stralucit-la-prima-reuniune-a-consiliului-ue-prezidata-de-romania-presedintia-romana-intervine-intr-un-moment-de-importanta-cruciala/
https://www.caleaeuropeana.ro/ro2019eu-reprezentare-a-mesei-tacerii-in-expozitia-organizata-in-cladirea-justus-lipsius-a-consiliului-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-comisiei-europene-jean-claude-juncker-la-lansarea-ro2019eu-uniunea-europeana-nu-este-completa-fara-romania-locul-natural-al-romaniei-este-si-in-centrul-zonei-schengen/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-pe-antonio-tajani-la-lansarea-ro2019eu-fac-apel-la-toate-statele-membre-sa-nu-mai-blocheze-aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-consiliului-european-polonezul-donald-tusk-discurs-emotionant-in-limba-romana-la-lansarea-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue-aparati-valorile-europene-cum-a-aparat-helmut-d/
https://www.caleaeuropeana.ro/corespondenta-romania-prezinta-marti-parlamentului-european-programul-cu-care-va-conduce-consiliul-ue-intr-o-perioada-critica-pentru-viitorul-uniunii-europene/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-comisiei-europene-jean-claude-juncker-as-dori-ca-in-romania-sa-nu-se-mai-considere-ca-avem-doua-europe-adica-europa-asa-numita-occidentala-si-europa-de-est/
https://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-presedintia-romaniei-are-loc-intr-un-moment-dificil-pentru-uniunea-europeana-ea-trebuie-sa-fie-ferma-si-puternica-pentru-a-ramane-in-istorie/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/make-eu-financial-market-supervision-fit-for-brexit
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/congratulations-macedonians-parliament-approved-constitutional-amendments-change-country-s


Membrii ALDE sprijină adoptarea unor norme
mai clare privind legislația în domeniul
transporturilor (EN) 
 
 

bine problemele cu care se confruntă țara în
prezent (EN)

Austria 
La 10 ianuarie, ministrul de externe, Karin
Kneissl, a transmis Parlamentului raportul
de politică externă, precum și programul
pentru următorii trei ani. În centrul atenției
se află egalitatea de șanse și combaterea
cauzelor migrației, prin alocarea, în
continuare, de fonduri destinate dezvoltării
celor mai sărace regiuni din Africa,
respectiv 0,7% din PIB [AT]

 
Danemarca 
La 9 ianuarie, în ședința Comisiei pentru
culte s-a pus în dezbatere definirea unei
filosofii a vieții [DK] 
La 10 ianuarie, în ședința Comisiei pentru
finanțe, ministrul de resort a fost solicitat
să explice cauzele creșterii proporțiilor
muncii nedeclarate [DK] 
La 10 ianuarie, Comisia pentru energie,
aprovizionare și climă a organizat o
consultare deschisă cu ministrul de resort
privind impactul reducerii emisiilor de
gaze, până în 2030, asupra agriculturii
[DK]

 
Finlanda 
La 9 ianuarie, cu prilejul întâlnirii
președinților grupurilor parlamentare și a
președintelui Paula Risikko, a fost
abordată problema Registrului de
transparență [FI] 
La 10 ianuarie, în cadrul întrebărilor, au
fost discutate  modificările la Legea privind
asistența medicală și plățile pentru servicii
sociale și de sănătate [FI]

 
Franța 
La 9 ianuarie, la Adunarea Națională a
fost înregistrată  propunerea legislativă a
deputaților grupului "La France insoumise" 
pentru interzicerea aplicării în dreptul
francez a Directivei europene referitoare
la lucrătorii detașați [FR]

Germania 
În perioada 7-11 ianuarie 2019, în
comisiile Bundestagului au fost discutate
probleme referitoare la buget, sporirea
finanțării domeniilor care se bazează pe
inteligența artificială, reducerea emisiilor
de carbon, Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă, rapoartele de
transparență pentru rețelele sociale,
rețeaua europeană de universități,
transparentizarea procesului legislativ,
exporturile de armament [DE] 
Grupul Verzilor a introdus o propunere
legislativă privind liberalizarea,
sistematizarea și simplificarea legislației
referitoare la migrație [DE]

 
Italia 
La 9 ianuarie, plenul Camerei Deputaților
a aprobat acordurile cu Muntenegru și
Laos privind cooperarea culturală și cu
Japonia pentru transferul echipamentelor
și tehnologiilor de apărare  [IT] 
Între 9 și 10 ianuarie, în Comisia pentru
apărare au avut  loc audieri cu privire la
propunerea legislativă referitoare la
legitima apărare [IT]
 
 

Letonia 
La 9 ianuarie, Seimul a dezătut decizia 
Consiliului privind semnarea Acordului 
dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind 

 
Lituania 
La 10 ianuarie, Grupul liberal a organizat
o conferință de presă referitoare la
încercările de îngrădire a libertății presei
[LT]

https://alde.eu/en/news/1218-alde-members-support-clearer-rules-for-transport-legislation-in-regards-to-social-and-market-pillar/
https://www.guengl.eu/meps-in-cyprus-to-explore-regional-challenges-and-left-alternatives/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0012/index.shtml
https://www.ft.dk/samling/20181/udvda/KIU/1533126/index.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SAU/kalender/41508/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/EFK/kalender/41659/samraad.htm
http://%20https//www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Avoimuusrekisteri_valmistelu_20190109.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suullinenkyselytunti_20190110.a
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1563/(index)/depots
https://www.bundestag.de/hib
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/065/1906542.pdf
http://www.camera.it/leg18/1
http://www.camera.it/leg18/1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=4398&p_k=1&p_t=263809


retragerea Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană [LV]

Țările de Jos 
Principala problemă discutată în Camera
Reprezentanților, în intervalul 7-10
ianuarie, a fost aceea a impactului
Brexitului [NL] 
La 9 ianuarie,  Comisia pentru probleme
sociale și muncă a discutat problema
modificării legislației referitaore la pensii
[NL] 
La 10 ianuarie, Comisia pentru sănătate
publică, bunăstare și sport și-a prezentat
poziția cu privire la vaccinarea obligatorie
[NL]

Slovenia 
La 7 ianuarie, în Comisia pentru Afaceri
Europene a fost discutată Propunerea de
decizie a Consiliului de aprobare a
Acordului privind retragerea din Uniunea
Europeană și Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice a Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, precum și
textul acordului de retragere în versiunea
în limba slovenă și în limba engleză [SI]

Spania 
La 10 ianuarie, în cadrul vizitei oficiale la
Helsinki, președintele Congresului
Deputaților, Ana Pastor, și omologul său
finlandez, Paula Risikko, s-au angajat  să
promoveze politicile de egalitate  în timpul
președinției UE a Finlandei  [ES]

Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai 

 
  Prezentare interactivă asupra evoluțiilor sociale, de ocupare a forței de muncă și a celor
legate de muncă în UE în 2017 și efectul pe care îl au asupra cetățenilor care trăiesc și lucrează
în cele 28 de state membre. 

https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=09.01.2019
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen?qry=%2A&srt=date%3Aasc%3Adate&fld_tk_categorie=Vergaderingen&fld_tk_subcategorie=Commissievergaderingen&dpp=1000&clusterName=Vergaderingen&fromdate=07%2F01%2F2019&todate=07%2F01%2F2019
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35113
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z00223&did=2019D00505
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=D974F3A84BF2ABC4C125837B005126B7
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=31989&anyo=2019&mes=1&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
https://www.eurofound.europa.eu/yearbook/


Ordonanţa Curţii de Justiţie în cauza C-619/18 R 
Comisia/Polonia - principiile dreptului comunitar -  Polonia trebuie să suspende imediat aplicarea
dispozițiilor naționale privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme
[RO]

Parlamentul European: 
[Analiză aprofundată] 
 
Politica monetară unică a BCE nu
are nevoie neapărată de o politică
fiscală unică!

O analiză recentă a think-tank-ului
(grupul de reflecție al) Parlamentului
European susține că lipsa unei politici
fiscale unice pentru zona euro nu
constituie neapărat o problemă pentru
politica monetară a BCE. 
 
Într-o criză financiară majoră, politicile
fiscale naționale slab coordonate la nivelul
UE sunt, probabil, insuficiente pentru a
reduce efectele crizei. 
 
Dar, în afara perioadelor de criză, efectele
de tip spill-over ale unei politici fiscale
unice sunt susceptibile de a fi mici și 
incerte. Mai mult, politica fiscală unică
este întotdeauna supusă erorilor de
politică și altor șocuri externe. În cazul
mai multor politici naționale diferite, erorile
și șocurile individuale (naționale) tind să
se anuleze reciproc, cel puțin parțial,
creând astfel imaginea unei politici mai
stabile pe ansamblul UE, ceea ce ar trebui
să faciliteze sarcina principală a BCE de a
menține stabilitatea prețurilor. 
 
Astfel,  reforma actuală a Uniunii
economice și monetare (UEM), propusă
de Comisia Europeană încă din 2015, nu
ar trebui să urmărească neapărat crearea
unei politici fiscale unice la nivelul zonei
euro sau al întregii Uniuni. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1534883/ro/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=IPOL_IDA(2018)626095
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