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 Federica Mogherini avertizează că UE va lua noi măsuri dacă nu vor fi convocate alegeri în
Venezuela în următoarele zile. (RO) 
 

 După Brexit, BBC s-ar putea muta într-un nou sediu din alt stat membru al Uniunii Europene. Țările
aflate pe lista scurtă sunt : Belgia, Irlanda şi Olanda. (RO)  
 

 Parlamentul European a lansat un site dedicat alegerilor europene care explică modul de vot în
fiecare stat membru. (RO) 
 

 Concediul minim de paternitate de zece zile va fi lansat în întreaga UE. (EN) 
 

 În documentarul BBC ce va fi difuzat pe 28 ianuarie 2019, intitulat „Inside Europe: Ten Years of
Turmoil”, Donald Tusk dezvăluie de ce David Cameron a convocat „referendumul stupid” din 2016
privind apartenența ţării sale la Uniunea Europeană,  care s-ar putea sfârși printr-un dezastru personal.
(RO) 

https://www.caleaeuropeana.ro/federica-mogherini-avertizeaza-ca-ue-va-lua-noi-masuri-daca-nu-vor-fi-convocate-alegeri-in-venezuela-in-urmatoarele-zile/
https://www.caleaeuropeana.ro/dupa-brexit-bbc-s-ar-putea-muta-intr-un-nou-sediu-din-alt-stat-membru-al-uniunii-europene-care-sunt-tarile-aflate-pe-lista-scurta/
https://www.caleaeuropeana.ro/premiera-parlamentul-european-a-lansat-un-site-dedicat-alegerilor-europene-care-explica-modul-de-vot-in-fiecare-stat-membru/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/ten-day-minimum-paternity-leave-to-be-rolled-out-across-eu/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/21/brexit-tusk-dezvaluie-de-ce-cameron-a-convocat-referendumul-stupid-din-2016-potrivit-unui-documentar-bbc--244706


 
 Comisia Europeană face următorul pas în procedura de infringement împotriva Ungariei privind

legislația acesteia care incriminează activitățile în sprijinul solicitanților de azil. (RO) 
  

 Germania a fost de acord să închidă toate centralele electrice pe bază de cărbune până în 2038.
(RO) 
 

 Factorii de decizie și liderii de afaceri participanți la forumul economic mondial de la Davos au
avertizat asupra riscului de declanșare a unei recesiuni auto-provocate dacă va persista creșterea
pesimismului din cauza problemelor economice sau politice. (EN) 
 

 Peste 35.000 de elevi au protestat la Bruxelles împotriva încălzirii și a poluării globale. (RO) 
 

 UE introduce noi norme privind impunerea de sancțiuni financiare partidelor și fundațiilor politice
europene pentru utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru
Parlamentul European. (RO) 
 

 Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice, la Forumul economic de la Davos:
suntem destul de aproape de un acord privind taxa digitală. (EN)  
 

 Andrea Leadsom, liderul Camerei Comunelor: „Data la care Marea Britanie părăsește Uniunea
Europeană ar putea fi amânată cu câteva săptămâni pentru a da timp Parlamentului să adopte
legislația”. (RO) 
 

 Uniunea Europeană pregătește o nouă „declarație comună” în care îndeamnă la convocarea rapidă
de alegeri în Venezuela. (RO) 
 

 Parlamentul Greciei a ratificat acordul privind viitorul nume al Macedoniei. (RO) 
 

 Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement contra Austriei pentru controversata lege
privind ajustarea alocațiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părintii lor pe
teritoriul austriac. (RO) 
 

 Uniunea Europeană a investit în 2017 suma record de 2,6 miliarde de euro în programul Erasmus+.
(RO)  
 

 România sprijină începerea negocierilor de aderare la UE a Macedoniei. (RO)  
 

 Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen: Unele state membre ale Uniunii Europene,
printre care Polonia, Ungaria și România, par „să devieze" de la „calea liberal-democratică", iar aceasta
este „cea mai mare provocare cu care se confruntă UE în acest moment". (RO) 
  

 Unul din trei europeni consideră că antisemitismul este în creștere, potrivit rezultatelor unui sondaj 
realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE. (RO) 
 
Mastercard, amendată cu 570 milioane euro de Comisia Europeană pentru că a împiedicat libera
concurenţă. (RO)  
 

 Google amendat cu 50 milioane de euro pentru încălcarea Regulamentul general privind protecția
datelor. (RO)  
 

 Uniunea energetică: UE investește încă 800 de milioane de euro în infrastructura energetică
prioritară. (RO) 
 

 Forumul Economic Mondial recunoaște Comisia Europeană drept campioană în economia circulară
2019. (RO) 
 

 Emmanuel Macron, la semnarea Tratatului de la Aachen: „Europa nu ar supraviețui dacă nu ar fi
unită. Responsabilitatea franco-germană este să dea Europei suveranitate”. (RO) 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-face-urmatorul-pas-in-procedura-de-infringement-impotriva-ungariei-pentru-criminalizarea-activitatilor-in-sprijinul-solicitantilor-de-azil/
https://www.caleaeuropeana.ro/germania-a-fost-de-acord-sa-inchida-toate-centralele-electrice-pe-baza-de-carbune-pana-in-2038/
https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/davos-wrap-up-watch-out-for-a-self-inflicted-recession/
https://www.caleaeuropeana.ro/peste-35-000-de-elevi-au-protestat-la-bruxelles-impotriva-incalzirii-si-a-poluarii-globale/
https://www.caleaeuropeana.ro/ue-introduce-noi-norme-privind-impunerea-de-sanctiuni-financiare-partidelor-si-fundatiilor-politice-europene-pentru-utilizarea-abuziva-a-datelor-cu-caracter-personal-in-contextul-alegerilor-pentru-par/
https://www.euractiv.com/section/digital/interview/moscovici-we-are-quite-close-to-an-agreement-on-the-digital-tax/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/26/data-iesirii-marii-britanii-din-ue-ar-putea-fi-amanata-cu-cateva-saptamani-afirma-presedintele-camerei-comunelor--247348
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/25/ue-pregateste-un-apel-comun-pentru-organizarea-rapida-de-alegeri-in-venezuela-surse-diplomatice--247111
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/25/parlamentul-greciei-a-ratificat-acordul-privind-viitorul-nume-al-macedoniei--247028
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/01/24/corespondenta-alocatii-pentru-copiii-lucratorilor-straini-comisia-europeana-a-declansat-procedura-de-infringement-contra-austriei--246406
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/01/24/uniunea-europeana-a-investit-in-2017-suma-record-de-2-6-miliarde-de-euro-in-programul-erasmus--246342
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/23/romania-sprijina-inceperea-negocierilor-de-aderare-la-ue-cu-macedonia--245871
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/01/22/vicepresedintele-ce-jyrki-katainen-polonia-ungaria-si-romania-par-sa-devieze-de-la-calea-liberal-democratica--245307
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/22/unul-din-trei-europeni-considera-ca-antisemitismul-este-in-crestere-sondaj--245081
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/01/22/mastercard-amendata-cu-570-milioane-euro-de-comisia-europeana-pentru-ca-a-impiedicat-libera-concurenta--245043
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/01/22/google-amendat-cu-50-milioane-de-euro-pentru-incalcarea-directivei-gdpr--244873
https://www.caleaeuropeana.ro/uniunea-energetica-ue-investeste-inca-800-de-milioane-de-euro-in-infrastructura-energetica-prioritara/
https://www.caleaeuropeana.ro/forumul-economic-mondial-recunoaste-comisia-europeana-drept-campioana-in-economia-circulara-2019/
https://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-la-semnarea-tratatului-de-la-aachen-europa-nu-ar-supravietui-daca-nu-ar-fi-unita-responsabilitatea-franco-germana-este-sa-dea-europei-suveranitate/


 
 Uniunea Europeană şi Republica Irlanda vor intensifica pregătirile pentru un Brexit fără un acord.

(RO)  
 

 Președinta Lituaniei cere să se clarifice cât mai repede ce se va întâmpla cu Brexit-ul. (RO)  
 

 Parlamentul European avertizează că nu va ratifica un acord privind Brexitul fără clauza de
''backstop''. (RO)  
 

 Grupul pentru coordonarea Brexit din Parlamentul European, condus de liberalul Guy Verhofstadt
(ALDE), solicită Regatului Unit să-și clarifice cât mai repede poziția privind Brexit. (RO) 
 

 Frans Timmermans: „Uniunea Europeană şi Marea Britanie trebuie să se asigure că frontiera
irlandeză rămâne deschisă sub orice acord de Brexit, ca o garanție a păcii într-o regiune cu o istorie
tulburată”. (RO)  
 

 Comisia Europeană consideră că ''planul B'' prezentat de Theresa May nu aduce nimic nou. (RO)  
 

 Michel Barnier, negociator pentru Brexit din partea UE: „Regatul Unit va trebui să achite factura
pentru în cazul unui Brexit fără acord". (RO)  
 

 Guvernul britanic lansează aplicația mobilă  cu ajutorul căreia cetățenii europeni stabiliți în Regatul
Unit pot solicita reședință permanentă după Brexit. (RO)

În urma formării guvernului de coaliție din
Letonia, condus de Unitatea „Vienotība”
(„Vienotība”), Joseph Daul, președintele
Partidului Popular European (PPE), a
felicitat prim-ministrul Krijanis Karns:  
 
„După patru luni dificile de negocieri, în
urma rezultatului alegerilor din luna
octombrie, Kristjanis Karins a condus
negocierile cu succes pentru a forma un
guvern stabil. Sub conducerea
„Vienotība”, executivul leton va răspunde
preocupărilor cetățenilor letoni și va
garanta că Letonia rămâne un partener
puternic în Uniunea Europeană.  
 
Acordând prioritate măsurilor de
combatere a spălării banilor, prim-ministrul
Karins va proteja democrația letonă și va
pune capăt corupției care slăbesc

 
24/01/2019 
 
Negociatorii Parlamentului European,
Comisia Europeană și statele membre au
ajuns la un acord cu privire la echilibrul
dintre viața profesională și cea privată, un
dosar la care socialiștii și democrații au
făcut eforturi pentru ca pilonul social
european să devină parte integrantă a
Pilonului european al drepturilor sociale,
pentru a aduce progresul social cetățenilor
europeni. Grupul S&D a condus eforturile
de consolidare a drepturilor lucrătorilor cu
responsabilități de îngrijire și salută
progresele înregistrate, dar regretă lipsa
de ambiție a statelor membre pentru a-și
susține angajamentele cu măsuri și
fonduri concrete. [EN] 
 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/25/uniunea-europeana-si-republica-irlanda-vor-intensifica-pregatirile-pentru-un-brexit-fara-un-acord--246967
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/24/presedinta-lituaniei-cere-sa-se-clarifice-cat-mai-repede-ce-se-va-intampla-cu-brexitul--246568
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/24/parlamentul-european-avertizeaza-ca-nu-va-ratifica-un-acord-privind-brexitul-fara-clauza-de-backstop--246460
https://www.caleaeuropeana.ro/grupul-pentru-coordonarea-brexit-din-pe-condus-de-liberalul-guy-verhofstadt-alde-solicita-regatului-unit-sa-si-clarifice-cat-mai-repede-pozitia-privind-brexit/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/01/27/frans-timmermans-frontiera-irlandeza-trebuie-sa-ramana-deschisa-dupa-brexit--247558
https://www.agerpres.ro/categorie/page/10?is_search=1&searchtxt=uniunea+europeana&searchbtn=&tipCautare=0&perioada=0&date_start_end_from=&date_start_end_to=&parinte=0&sectiune=0&author=&year=2017
https://www.agerpres.ro/categorie/page/7?is_search=1&searchtxt=uniunea+europeana&searchbtn=&tipCautare=0&perioada=0&date_start_end_from=&date_start_end_to=&parinte=0&sectiune=0&author=&year=2017
https://www.agerpres.ro/mondorama/2019/01/21/guvernul-britanic-lanseaza-aplicatia-mobila-pentru-cererile-de-resedinta-dupa-brexit--244141
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/rights-workers-caring-responsibilities-strengthened


societățile noastre. Reformele din
domeniul asistenței medicale și al
educației, precum și propunerile de
creștere economică incluse în planul
guvernului vor răspunde așteptărilor
poporului leton.  
 
Aștept cu nerăbdare să îi salut pe prim-
ministrul Karns pentru următorul summit
PPE din luna martie și să lucrăm
împreună cu acesta. Angajamentul său
față de poporul leton și proiectul european
este evident din mandatul său în
Parlamentul European, care mă lasă fără
îndoială că acest guvern va fi un garant al
stabilității pentru Letonia și că va menține
țara la cursul euroatlantic”. [EN]

26/01/2019  
 
În urma voturilor de succes de la Skopje și
Atena privind Acordul Prespa, liderul
Grupului S&D Udo Bullmann sprijină
inițiativa câștigătorului premiului Nobel
pentru pace din 2015, dl Wided
BOUCHAMAOUI, de numire a prim-
ministrului Alexis Tsipras și Zoran Zaev
pentru Premiul Nobel pentru Pace în
2019. [EN]

 
22/01/2019
„Am votat pentru a face primii pași în
direcția integrării pieței serviciilor de
transport cu autocarul, asigurându-se, în
același timp, că sunt protejate modelele
naționale care funcționează bine”, a
declarat membrul ECR din Parlamentul
European, Robert Zile, după ce raportul
său privind liberalizarea sectorului
transporturilor cu autobuzul din UE a fost
adoptat astăzi în cadrul Comisiei pentru
transport. [EN] 
 
Europarlamentarul ceh din ECR, Jan
Zahradil, și-a exprimat îngrijorarea cu
privire la faptul că Franța și Germania își
folosesc poziția dominantă pentru a forța
propria agendă a UE în alte state
membre. [EN] 

23/01/2019
Un acord care va elimina o lacună care
împiedică în prezent combaterea
criminalității transfrontaliere și a
terorismului a fost aprobat în Parlamentul
European.  
Propunerile, sprijinite în cadrul
Parlamentului, de către europarlamentarul
ECR Daniel Dalton, vor permite
autorităților naționale să stabilească rapid
dacă un alt stat membru al UE deține
cazierul judiciar al unui cetățean din afara
UE. [EN] 
 
24/012019 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare
rurală a Parlamentului European a
aprobat un raport prin care se solicită
norme mai stricte pentru transportul
animalelor vii.  
 
Jørn Dohrmann, eroparlamentar danez
ECR în Parlamentul European, este
raportorul Parlamentului pentru raportul
care constată că sistemele de colectare a
datelor variază în mod semnificativ între
statele membre și că trebuie să existe o
legătură mai puternică între plățile PAC și
bunăstarea animalelor. [EN]

 
24/01/2019
GUE/NGL condamnă cu fermitate
tentativa de lovitură de stat din Venezuela
prin declarația pe proprie răspundere
făcută de Juan Guaidó, în calitate de
„președinte interimar” al țării — o poziție

21/01/2019 
Rate de impozitare efective pentru
companiile multinaționale din UE.  
 Un nou studiu comandat de Grupul
Verzi/ALE din cadrul Parlamentului

https://www.epp.eu/press-releases/latvia-pm-krisjanis-karins-delivers-a-stable-government-for-the-latvian-people/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-president-udo-bullmann-prime-ministers-zaev-and-tsipras-deserve-nobel-peace-prize
https://ecrgroup.eu/article/boosting_competition_in_the_eus_coach_sector
https://ecrgroup.eu/article/zahradil_franco_german_axis
https://ecrgroup.eu/article/meps_agree_to_close_criminal_records_loophole
https://ecrgroup.eu/article/improving_animal_welfare_during_transport


care nu există în actuala constituție
venezueleană — și strategia de a legitima
o intervenție străină în Venezuela. [EN]

European arată că multe întreprinderi nu
plătesc impozite prea mari în multe țări din
UE — în valori absolute sau în comparație
cu ratele nominale sau cu alte țări. [EN] 
 

 
Austria 
La 24 ianuarie, al doilea președinte al
Consiliului Național, Doris Bures, a inițiat
un dialog parlamentar cu tema “Împreună
contra  violenței împotriva femeilor” [AT] 
 

 
Bulgaria 
Bulgaria este în favoarea priorităților
Președinției Române, a declarat la
București, în cadrul primei reuniuni a
dimensiunii parlamentare a Președinției
Consiliului României, președintele
Comisiei pentru afaceri europene și
supravegherea fondurilor europene,
Cristian Vigenin  [BG] 
La 24 ianuarie, Parlamentul a adoptat cu
amendamente Legea privind protecția
datelor personale [BG] 
 

 
Cehia 
La 25 ianuarie, Camera Deputaților a
comemorat eliberarea deținuților din
lagărele de concentrare naziste, în mod
special a celor din  lagărul de la
Auschwitz-Birkenau și a adoptat o
rezoluție privind definirea antisemitismului
[CZ]

 
Croația 
La 22 ianuarie, în ședința comună a
comisiilor pentru dezvoltare regională și
fonduri UE a fost discutată propunerea
pentru o nouă clasificare statistică a
unităților spațiale [CZ] 
La 22 ianuarie, în Comisia pentru
agricultură s-a dezbătut noua lege agrară,
în ceea ce privește cedarea terenurilor
agricole aflate în proprietatea statului [CZ] 
La 24 ianuarie, directorul Biroului Băncii
Mondiale pentru Croația și Slovenia a
prezentat în plenul Parlamentului
propunerea pentru parteneriarul strategic
dintre  Banca Mondială și Croația pentru
perioada 2019-2024 [CZ] 
La 25 ianuarie, Parlamentul croat a
modificat Legea privind protecția
consumatorilor și  Legea privind
gestionarea durabilă a deșeurilor [CZ] 
 

Grecia 
La 25 ianuarie, Parlamentul grec a ratificat
Acordul de la Prespa, prin care
Macedonia ca purta numele "Republica
Macedonia de Nord" [EL]
 
 
 
 
 

Estonia 
La 22 ianuarie, proiectul de lege privind
condițiile climatice care afectează
agricultura a trecut în primă lectură în
Riigikogu [EE] 
La 22 ianuarie, în viziunea Comisiei
pentru afaceri externe cu privire la
amenințările posibile în alegeri, creșterea
gradului de conștientizare este baza
recunoașterii dezinformării și a malware-
ului [EE] 
La 24 ianuarie, proiectul de lege privind
resortisanții britanici care trăiesc în
Estonia a trecut în primă lectură în
Riigikogu [EE] 
La 23 ianuarie, Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei a adoptat raportul
delegației Estoniei,  "Guvernanța 
internetului și drepturile omului" [EE]

 
Finlanda 
Președintele delegației finlandeze la
Conferința parlamentară a Arcticii, Katri
Kulmuni, speră că gândirea economică
circulară se va extinde și asupra regiunii
Arctice [FI] 
La 22 ianuarie, Comisia pentru audit a
solicitat modificări ale actualei politici de
integrare, în special în ceea ce privește
promovarea angajării imigranților,
deoarece angajarea imigranților reduce
nevoia de sprijin și crește veniturile fiscal
[FI] 
La 23 ianuarie, Marea Comisie a dezbătut
problemele-cheie ale președinției
finlandeze a UE și faza actuală a
Brexitului [FI]

https://www.guengl.eu/gue-ngl-condemns-attempted-coup-detat-in-venezuela-and-urges-broad-national-political-dialogue/
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Franța 
Adunarea Națională 
La 22 ianuarie, Comisia juridică a început
examinarea proiectului - deja adoptat de
Senat - care vizează prevenirea violenței
în timpul demonstrațiilor stradale și
introducerea de sancțiuni împotriva
autorilor acestora [FR] 
La 23 ianuarie, în cadrul sesiunii de
întrebări, primului-ministru Edouard
Philippea fost interogat cu privire la
relațiile franco-germane, în contextul
semnării Acordului de cooperare și
integrare dintre cele două țări, la Aachen,
la 22 ianuarie. O altă temă dezbătută a
fost Brexitul [FR] 
Senat 
La  23 martie, Comisia pentru mediu,
teritoriu și dezvoltare durabilă a organizat
o audiere publică cu privire la inițiativa
privată  "Pactul financiar-clima
europeană"; scopul este  adoptarea unui
acord financiar între guvernele europene
pentru a pune în aplicare măsuri de
limitare a încălzirii globale [FR] 
La 24 ianuarie, plenul Senatului a adoptat
proiectul de lege pentru  stabilirea
dreptului de proprietate intelectuală al
agențiilor de presă și a editorilor [FR] 
 

Irlanda 
La 23 ianuarie, Comisia mixtă pentru
justiție și egalitate a discutat  posibilele
implicații ale Brexitului asupra monitorizării
și aplicării standardelor privind drepturile
omului și egalitatea de șanse [IE]  
La 23 ianuarie, în cadrul Comisiei pentru
afaceri europene, ambasadorul României
în Republica Irlanda, Manuela Breazu, a
 prezentat prioritățile Președinției române
a Consiliului Uniunii Europene [IE]  
La 23 ianuarie, Comisia mixtă pentru
finanțe, cheltuieli și reforme publice
discută  cu primul ministru pregătirile
Irlandei pentru oricare variantă de Brexit 
[IE] 
 

 
Italia 
La 22 ianuarie, comisiile pentru UE și
afaceri externe din Adunarea Națională l-
au audiat pe pe ambasadoru României în
Italia, George Gabriel Bologan, cu privire
la prioritățile semestrului președinției
române a Consiliului UE [IT]

 
Letonia 
La 23 ianuarie, Seimul și-a dat votul de
încredere pentru noul cabinet Arturs
Krišjānis Kariņš [LV] 
Comisia pentru afaceri externe  a pregătit
un proiect de lege privind drepturile
cetățenilor britanici și ai Irlandei de Nord
în Letonia, după Brexit. condițiile de
ședere, de muncă și de altă natură
aplicabile cetățenilor din Regatul Unit și
membrilor de familie ai acestora care
locuiesc în Letonia [LV] 
La 25 ianuarie, în cadrul reuniunii
Comitetului de securitate și apărare al
Adunării Baltice, parlamentarii letoni,
estonieni și lituanieni au discutat despre
posibilitățile de cooperare consolidată și
despre achiziții militare comune [LV]

 

Țările de Jos 
Între 20 și 21 ianuarie 2019, președintele
Comisiei pentru afaceri europene, Foort
van Oosten, împreună cu președintele
Comitetului pentru Afaceri Europene al
Senatului, Bastiaan van Apeldoorn, au
participat la Conferința președinților
comisiilor specializate în afaceri europene
ale parlamentelor naționale  de la
București [NL] 
La 24 ianuarie, parlamentarii olandezi au
organizat o întâlnire cu primul ministru cu
privire la proiect de lege controversat,
care acordă guvernului puterile depline
pentru a contracara orice efecte
neprevăzute post-Brexit  [EN] 
 

Suedia 
La 21 ianuarie, prim-ministrul social-
democrat suedez Stefan Lofven a
prezentat în Parlament componenţa şi
programul guvernului [SE] 
La 25 ianuarie, Comisia constituțională a
prezentat raportul cu privire la aplicarea
de către Parlament a principiului
subsidiarității în anul 2017 [SE]

 
Spania 
Congresul Deputaților 
La 22 ianuarie, Congresul a examinat 8
decrete-legi aprobate în guvern în
decembrie 2018, aprobându-le pe cele
referitoare la: instrumentele
macroprudențiale, măsurile fiscale și
cadastrale; transportul pe cale ferată;
salariile din sectorul public; măsurile
pentru sectorul artistic și cinematografic;
pensiile și locurile de muncă [ES] 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/prevention_sanction_violences_manifestations
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7178779_5c48c83a7f449.questions-au-gouvernement---mercredi-23-janvier-2019-23-janvier-2019
http://videos.senat.fr/Datas/senat/portail/video.996998_5c47340c32c49.projet-de-pacte-finance-climat-europeen---audition-de-mm-jean-jouzel-et-pierre-larrouturou?timecode=3718110
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/244.html
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190122-justice-committee-to-explore-rights-equality-issues-related-to-brexit/
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/32/joint_committee_on_european_union_affairs/submissions/2019/2019-01-23_opening-statement-her-excellency-mrs-manuela-breazu-ambassador-of-romania-to-ireland_en.pdf
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20190123-finance-committee-to-examine-revenue-s-preparations-for-brexit/
http://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=690
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27597-saeima-izsaka-uzticibu-artura-krisjana-karina-izveidotajai-valdibai
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27601-arlietu-komisija-rosinas-saeimu-pienemt-deklaraciju-par-apvienotas-karalistes-pilsonu-tiesibu-aizstavibu-latvija
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27601-arlietu-komisija-rosinas-saeimu-pienemt-deklaraciju-par-apvienotas-karalistes-pilsonu-tiesibu-aizstavibu-latvija
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27605-baltijas-valstu-parlamentariesi-saeima-spriedis-par-ciesakas-sadarbibas-iespejam-aizsardzibas-joma
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04322
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/dutch-government-seeks-emergency-brexit-powers-mps-resist/
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/jan/22/sverige-har-fatt-en-ny-regering/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/uppfoljning-av-riksdagens-tillampning-av_H601KU5
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=32069&anyo=2019&mes=1&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null%20Senat


Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor
(ENISA) 
 
Bune practici în punerea în aplicare a standardelor tehnice de
reglementare [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-661/17 
M.A. și alții - spațiu de libertate, securitate și justiție [EN] 

  Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-193/17 
Cresco Investigation [EN]

Parlamentele naționale din UE
critică propunerile Comisiei
Europene privind fiscalitatea
digitală

Comisii parlamentare de specialitate din:
Danemarca, Irlanda, Malta şi Olanda au
respins prevederile acestor două
propuneri, invocând încălcarea principiilor

https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-on-the-implementation-of-regulatory-technical-standards/at_download/fullReport
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1608513/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1603673/ro/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do?appLng=RO


 
Comisia Europeană a publicat în martie
2018 două propuneri de directive privind
impozitarea activităților digitale în UE.
Urmare a procesului de examinare
parlamentară la nivel național, au fost
adoptate câteva avize motivate privind
aceste propuneri.

subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
  
În general,  se consideră că aceste
propuneri ar aduce atingere unor
concepte fiscale fundamentale, cum ar fi
cel al “sediului permanent”, care este un
“concept-cheie” în prevederile modelului
de Convenție fiscală emis de OCDE
privind veniturile și capitalul firmelor. De
principiu, prevederile OCDE rămân sursa
cea mai credibilă, utilizată de țări atunci
când negociază convențiile fiscale între
ele.

 euroindicatori Deficitul public ajustat sesonier a crescut la
0,5% din PIB în zona euro şi la 0,6% din PIB în UE28. [EN] 
 

 euroindicatori Trimestrul trei 2018 comparat cu trimestrul
doi 2018. Datoria publică a scăzut la 86,1% din PIB în zona
euro şi la 80,8% în UE28 [EN] 

 
 

 25% dintre întreprinderile mari din UE folosesc roboţi. În
2018, 7% dintre întreprinderile cu cel puţin 10 angajaţi au folosit
roboţi industriali sau roboţi pentru servicii. Întreprinderile mari
folosesc mai mult roboţii (25% dintre întreprinderile cu mai mult
de 250 de angajaţi), decât întrprinderile mijlocii (12% dintre
întreprinderile cu între 50-249 angajaţi) şi întreprinderile mici
(5% dintre întreprinderile care au de la 10 la 49 de angajaţi).  
Cele mai mari cote de întreprinderi care folosesc roboţi
industriali sau pentru servicii au fost înregistrate în Spania
(11%), Danemarca, Finlanda (10%) şi Italia (9%), iar cele mai
mici cote au fost observate în Estonia, Grecia, Lituania, Ungaria,
România (3%) şi Cipru (1%). [EN] 
 

 În 2017, proporţia de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 24
de ani încadraţi în muncă şi cu risc de sărăcie în UE a fost
estimată la 11%, cu 1,1 puncte procentuale sub cifrele pentru
2016. Cea mai mare proporţie de tineri între 18-24 de ani
încadraţi în muncă şi cu risc de sărăcie în 2017 a fost
înregistrată în România (28,2%), urmată de Luxemburg (20%),
Danemarca (19,1%), Spania (19%) şi Estonia (18,4%). Cele mai
mici proporţii au fost înregistrate în Cehia (1,5%), Slovacia
(3,8%) şi Finlanda (4,2%). [EN] 
 

 Pentru ce foloseşti Internetul? În 2018, 85% dintre oamenii
cu vârste între16-74 de ani din UE au raportat că au folosit

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do?appLng=RO
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510419/2-21012019-BP-EN.pdf/45350387-d523-4bab-82a0-3ce6acba9b70
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510404/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4de9-ab36-7bbf8773aad0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9510404/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4de9-ab36-7bbf8773aad0
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190121-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190122-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new


Internetul în ultimele trei luni. Internetul a fost folosit, în principal,
pentru a trimite e-mail-uri (73%), pentru a găsi informaţii despre
bunuri şi servicii (70%). O mare parte a persoanelor a folosit
Internetul pentru a privi conţinut video al serviciilor comerciale
sau de partajare a informaţiei (57%), să utilizeze reţelele de
socializare (56%), să folosească facilităţile bancare (54%) şi să
caute informaţii cu privire la sănătate (52%). [EN] 

 
(click pe imagine pentru vizualizare) 
 

 Absolvenţii de învăţământ terţiar: principalele domenii
tematice. A fost estimat că aproximativ 4,7 milioane de studenţi
au absolvit instituţii de educaţie terţiară. 
Mai mult de o treime (34 %) dintre acești studenți au absolvit
științe sociale, jurnalism, afaceri, administrație sau drept. Alte
domenii de studiu cu proporții considerabile de absolvenți în
2016 au fost ingineria, sectorul producției și construcțiile (15 %
dintre absolvenți), sănătatea și bunăstarea (14 %), artele și
științele umaniste (11 %), științele naturii, matematica, statisticile
și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) (11 %), precum
și educația (9 %). [EN]

  
Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină inițiativa Comisiei de a crea un centru
european de competență în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare pentru securitatea
cibernetică și o rețea de centre naționale de coordonare. Obiectivul este de a ajuta Uniunea să
dezvolte capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică și de a spori

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190124-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/9451024/Internet+activities.jpg/3012dc23-4627-403f-ae7f-8b84b5bd3169?t=1548253777511
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190125-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new


competitivitatea industriei securității cibernetice din Uniune. [EN] 
 

 
În 2019, va fi extrem de important ca economiile din zona euro să consolideze reziliența pieței
economice și a forței de muncă, ținând seama de perspectivele economice actuale, afirmă
Comitetul Economic și Social European (CESE) în avizul său privind recomandările Comisiei
Europene din 2019 privind politica economică pentru zona euro. [EN]
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