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

11 martie - 17 martie 2019

Biblioteca Consiliului Uniunii Europene a realizat o colecție de studii și articole privind
China publicate începând cu februarie 2018, până în februarie 2019.  
Referitor la relațiile dintre UE și China, studiile și articolele acoperă teme precum: 
- tendințele investițiilor străine directe, cu un accent asupra prezenței Chinei în zona
mediteraneană; 
- 5G; 
- Huawei și riscurile de securitate ale rețelelor de comunicații; 
- posibilitatea unui acord de liber schimb UE - China; 
- ambițiile chineze în zona Europei de est și Caucazului de sud. 
 
Un alt aspect vizat de aceste studii și articole este relația dintre SUA și China, mai precis relația
economică SUA-China, impactul Chinei asupra economiei Rusiei și relațiile internaționale
chineze în era lui Xi Jinping și implicațiile acestora asupra Europei. O altă temă abordată este
potențialul și impactul inițiativei „O centură, un drum”. 
 
Colecția de studii și articole poate fi accesată AICI 
 
Pagina evenimentului pe website-ul Consiliului UE 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/library-blog/
https://www.consilium.europa.eu/media/38518/special-issue_china_2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38518/special-issue_china_2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2019/04/09/


Franța 
Senatul a adoptat propunerea de lege
pentru asigurarea și întărirea măsurilor
pentru menținerea ordinii publice în timpul
manifestațiilor. Propunerea a fost adoptată
definitiv. [FR] 
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru
asanarea legislativă. [FR] 
Adunarea Națională a adoptat rezoluția
privitoare la cooperarea parlamentară
franco-germană. [FR] 
Comisia pentru probleme sociale din
Adunarea Națională a aprobat cu
amendamente  proiectul de lege referitor
la organizarea sistemului de
sănătate. [FR] 
În ședința Comisiei pentru afaceri
europene a fost prezentat rezultatul
consultării populare cu privire la
schimbarea sezonieră a orei; a fost
dezbătut, de asemenea, cadrul financiar
multianual și a fost constituit un grup de
lucru. [FR] 
 

 
Austria 
Comisia pentru afaceri europene din
Bundesrat a solicitat, din nou, în cadrul
unei ședințe publice, aplicarea măsurilor
de urgență, în toate domeniile, pentru
situația din ce în ce mai probabilă, a unui
Brexit fără acord [DE] 
 

 
Finlanda 
Parlamentul a adoptat:

proiectul de lege  privind serviciile
de informații civile și  legea privind
serviciile de informații militare [FI]
proiectul de lege privind utilizarea
datelor sociale și de sănătate [FI]
proiectul de lege privind timpul de
lucru [FI]

 
 

Țările de Jos 
În Camera Reprezentanților se dezbat,
printre altele:

problemele statului de drept în
Uniunea Europeană [NL]
cadrul financiar multianual [NL]
Brexit [NL]
noua politică agricolă comună [NL]
criminalitatea organizată [NL]
problemele legate de deșeurile de
plastic, împreună cu omologii
francezi [NL]
frauda cu locuințe  [NL]
politicile pentru piața muncii din
domeniul sănătății  [NL]
serviciile pentru îngrijirea copiilor
[NL]

Reprezentanții Comisiei pentru afaceri
europene au avut o întâlnire cu cei ai
Institutului pentru mediere și democrație

Germania 
Bundestagul a adoptat Legea secretului
comercial [DE] 
Bundestagul dezbate:

propunerea de revizuire a legii
fundamentale, pentru limitarea
mandatului cancelarului federal
[DE]
proiectul de lege pentru întărirea
familiei  [DE]
proiectul de lege referitor la
transpunerea în legislația națională
a Regulamentului  [UE] privind
prospectul și modificarea legislației
referitoare la piețele financiare [DE]
proiectul de lege referitor la
posibilitatea introducerii fracțiunilor
de normă în activitățile de
voluntariat [DE]
propunerea de revizuire a Codului
alimentar [DE]

Alte subiecte atinse în întrebările și
interpelările adresate executivului și
răspunsurile la acestea:

punerea în aplicare a Acordului UE-
Turcia cu privire la migranți [DE]
întărirea cooperării în ceea ce
privește politica externă, de
securitate și apărare [DE]
înzestrarea armatei federale [DE]
implicațiile etice ale inteligenței
artificiale, cu privire specială asupra
problemei finanțării de către
Facebook a viitorului institut de
profil din München [DE]
modificările aduse Legii sănătății în
ceea ce privește asigurările de
sănătate [DE]
lipsa forței de muncă înalt calificate
și legislația referitoare la migranții
cu înaltă calificare [DE]
serviciile de sănătate pentru
migranți [DE]
bolile asociale sărăciei [DE]
monopolul în economia digitală
[DE]
digitalizarea patrimoniului cultural
[DE]
investigațiile Interpol și Europol cu
privire la „luptătorii străini” din Siria
și Irak [DE]
documentele de identitate
„inteligente”[DE]

 
 

Bulgaria 
Comisia pentru securitate internă și ordine
publică a organizat  o masă rotundă cu
tema „Mangementul politicilor de migrație
în contextul alegerilor pentru Parlamentul
European” [BG] 
Plenul  Parlamentului a adoptat primul
raport anual al organismului nou înființat
pentru lupta împotriva corupției [BG] 
 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/prevenir_et_sanctionner_les_violences_lors_des_manifestations.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2019/2019_Infographies/20190313_info_PPLBALAI.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0241.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta-commission/r1767-a0.pdf
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7364129_5c87d5af41b9d
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0129/index.shtml
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tiedustelulait-hyvaksytty.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tietoturvaviranomainen.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tyoaikalaki-hyvaksytty.aspx
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05206
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z05059&did=2019D10526
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/brexit-raad-algemene-zaken
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/glb-besproken-landbouw-en-visserijraad
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05448
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05712
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00678
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04728
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01009
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/047/1904724.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908275.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/075/1907504.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908005.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/078/1907839.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/047/1904726.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908028.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908058.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908109.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908101.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908158.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908119.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908117.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908135.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908264.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908150.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908148.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908265.pdf
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4703
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4706


din Tirana, cu privire la prioritățile,
întrebările și preocupările care există în
statele membre cu privire la posibila
aderare a Albaniei la Uniunea Europeană
[NL]

Croația  
În ședința comună a Comisiilor  pentru
sănătate și politici sociale și pentru
agricultură au fost dezbătute probleme
legate de controlul statului asupra
siguranței alimentare [HR]

Belgia 
În Senat au fost examinate:

propunerea de rezoluție referitoare
la concurența în economia digitală
[FR]

propunerea de rezoluție pentru
introducerea unei interdicții totale
privind comerțul cu coarne din fildeș
și de rinocer și produse conexe
[FR]

raportul de informare privind dreptul
la replică pe internet [FR]

propunerea de rezoluție referitoare
la cooperarea dintre autoritățile
federale și regionale în ceea ce
privește dezvoltarea comerțului
electronic în Belgia [FR]

raportul de informare privind
necesitatea cooperării dintre
autoritățile federale și regionale în
ceea ce privește beneficiile,
oportunitățile și riscurile societății
bazate pe inteligența artificială [FR]

revizuirea articolului 23 din
Constituție pentru adăugarea unui
paragraf privind dreptul cetățenilor
la servicii universale de poștă și
comunicații [FR]

Camera Reprezentanților a adoptat:

propunerea de modificare a legii
referitoare la protecția populației și
mediului împotriva pericolelor
generate de radiațiile ionizante și la
Agenția federală pentru controlul
nuclear  [FR]

proiectul de lege care stabilește un
cadru pentru securitatea rețelelor și
sistemelor informatice de interes
general [FR]

proiectul de lege referitor la
organizarea serviciilor penitenciare
și la statutul personalului din
penitenciare [FR]

propunerea de lege referitoare la
indemnizațiile de maternitate pentru
lucrătorii independenți [FR]

În Camera Reprezentanților s-au
dezbătut:

Cehia 
Camera Deputaților a dezbătut:

propunerea de Recomandare a
Consiliului privind accesul
lucrătorilor și a angajaților la
protecție socială [CS]

propunerea de Regulament al
Consiliului privind retragerea
Regatului Unit din Uniunea
Europeană [CS]

modificările la Legea privind
șederea străinilor în Republica
Cehă [CS]

instituțiile europene pentru pensii
ocupaționale și asigurări [CS]

modificările la Legea traficului rutier
[CS]

modificările la Legea forestieră [CS]

modificările la Legea securității
sociale [CS]

 
 

Grecia 
Comisia  pentru afaceri europene și
Comisia pentru industrie și comerț au
dezbătut probleme  referitoare la politica
agricolă comună [EN] 
Alte probleme aflate pe ordinea de zi:
[GR]

egalitatea de gen și prevenirea
violenței de gen
rețeaua națională de cercetare și
tehnologie
controlul traficului cu senzori
ultrasonici

 

Suedia 
Riksdagul a aprobat:

suplimentarea bugetului Băncii
Europene de Investiții [SV]

acordarea posibilității companiilor
britanice aflate pe teritoriul Suediei
de a desfășura operațiuni cu valori
mobiliare fără licență, pentru o
perioadă determinată de timp [SV]

modificarea taxelor rutiere pentru
vehiculele grele [SV]

https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/gesprek-met-albanese-denktank-over-eu-uitbreiding
https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/odbor-za-zdravstvo-i-socijalnu-politiku-i-odbor-za-poljoprivredu-odrzali
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22130&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22120&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22120&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22120&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22120&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22120&LANG=fr
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3336
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3340
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3351
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3098
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=366
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=414
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=203
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=297
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=359
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=382
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=204
https://www.hellenicparliament.gr/en/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=0d26af5d-c875-4455-a6e6-aa0f00dd9e11
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2019--kapitalhojning-i_H601FiU33
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mojlighet-for-foretag-i-forenade-kungariket-att_H601FiU35
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hojda-och-miljodifferentierade-vagavgifter-inom_H601SkU9


propunerea de lege pentru
revizuirea Constituției, în scopul de
a cuprinde și  obiectivele și
principiile climatice [FR]

proiectul de lege referitor la
retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeană [FR]

propunerea de rezoluție referitoare
la investițiile în domeniul bunurilor
cu dublă utilizare [FR]

modificările aduse Legii tutunului
[SV]

Comisia constituțională a
examinat  rapoartele Comisiei Europene
privind subsidiaritatea,
proporționalitatea și relațiile cu
parlamentele naționale, precum și raportul
Parlamentului European privind relațiile cu
parlamentele naționale [SV]

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

Șefi de stat, de guvern, lideri ai opoziției din Grupul Partidului Popular European (PPE) și
președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Parlamentului European - Donald Tusk,
Jean-Claude Juncker și Antonio Tajani - au fost invitați să participe la următorul summit al PPE,
ce va avea loc la Bruxelles la 21 martie 2019. Pe agendă vor fi pregătirile pentru reuniunea
Consiliul European ce va avea loc la 21 și 22 martie 2019. [EN] 
 

 
Ca urmare a numirii dlui Philip Lane ca membru al Comitetul executiv al Băncii Centrale
Europene (BCE), dlui José Manuel Campa ca președinte al Autorității Bancare Europene, dlui
Sebastiano Laviola ca adjunct al Comitetului unic de rezoluție (SRB), egalitatea de gen a fost
încă o dată încălcată.  Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) va refuza, în viitor, să ia în
considerare o listă de candidați care nu acordă femeilor locul lor de drept. (Citiți mai multe
informații aici) [EN]   
 

 
Fermierii și furnizorii de produse alimentare vor fi protejați de o serie de practici comerciale
neloiale prin legislația adoptată pe 12 martie 2019 de către Parlamentul European. Membrii
Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din PE au sprijinit introducerea
unor standarde minime, la nivelul întregii Uniuni, care interzic opt practici comerciale, inclusiv
plățile întârziate pentru produsele perisabile, anularea comenzilor în ultimul moment și
modificările unilaterale ale acordurilor de furnizare. (Citiți mai multe informații aici) [EN]
 

Membrii Grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a salutat adoptarea
unei rezoluții care stabilește o viziune strategică europeană pe termen lung pentru o economie
prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere al climei, în conformitate cu
Acordul de la Paris.  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3642
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3554
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3641
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompletterande-bestammelser-till-lagen-om-tobak_H601SoU17
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/granskning-av-rapporter-och-meddelande-om_H601KU23
https://www.epp.eu/press-releases/21-march-epp-leaders-to-meet-for-summit-in-brussels-ahead-of-european-council-en-fr/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/gender-fairness-needs-strong-commitment-without-playing-games
https://ecrgroup.eu/article/new_protection_for_farmers_and_food_suppliers


Propunerea transpartinică se bazează pe propunerile Grupului ALDE și sprijină obiectivul UE de
neutralitate climatică până în 2050. Parlamentul European sprijină apelul Grupului ALDE de a
majora angajamentul climatic al UE la o reducere de 55% până în 2030, în comparație cu
nivelurile din 1990. (Citiți mai multe informații aici) [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza
C-221/17 
Tjebbes și alții - Cetățenia europeană [EN] 

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza
C-118/17 
Dunai - Mediu și consumatori [EN] 

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza
C-557/17 
Y.Z. și alți spațiu de libertate, securitate și
justiție [EN]

   Hotărârea Curţii de Justiţie în
cauza C-449/17 
A & G Fahrschul-Akademie -
Fiscalitate [EN] 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza
C-372/18 
Dreyer - Securitatea socială a lucrătorilor
migranți [EN]

Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă 
Scenariul comerțului: implicațiile ocupării forței de muncă în Europa, ca urmare a creșterilor
considerabile a tarifelor la nivel mondial [EN]

https://alde.eu/en/news/1262-liberals-and-democrats-shape-key-european-parliament-resolution-on-climate-change/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1742546/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1765010/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1764964/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1764979/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1764997/ro/
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18008en.pdf


Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a
realizat două studii privind achizițiile publice europene.

Contribuție la creștere 
Achizițiile publice europene 
Îmbunătățirea drepturilor pentru
cetățenii și întreprinderile europene 
 
Studiul evaluează obiectivele acțiunilor
legislative în domeniul achizițiilor publice
pe durata celei de-a 7-a și de-a 8-a
legislaturi și evaluează contribuția
inițiativelor actuale la îndeplinirea
obiectivelor UE. Acest document
furnizează o analiză critică a cadrului
juridic al regimului achizițiilor publice și
identifică viitorul potențial al achizițiilor
publice europene. 

 
 

Contribuția la creștere 
Achiziții publice europene 
Furnizarea de beneficii economice
pentru cetățeni și întreprinderi
 
Acest studiu evaluează impactul legislației
UE recente privind achizițiile publice
asupra obiectivelor strategice, precum
achizițiile publice transfrontaliere,
participarea întreprinderilor mici și mijlocii,
concurența.

La 7 martie 2019, Comitetul Economic și
Social European (CESE) și coaliția
„Industry4Europe” a organizat o masă
rotundă la nivel înalt privind politica
industrială a UE 
Președintele CESE, dl Luca Jahier a
susținut apelul coaliției de a aduce politica
industrială în centrul agendei politice
europene. Acesta a subliniat că Europa
trebuie să mențină și să urmeze
obiectivele de dezvoltare durabilă
adoptate de adunarea generală a ONU în
2015, acestea reprezentând  singurul
„plan director” pentru industria UE.  
(Citiți mai multe aici) [EN]

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626088/IPOL_STU(2018)626088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626088/IPOL_STU(2018)626088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626088/IPOL_STU(2018)626088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/631048/IPOL_STU(2018)631048_EN.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/68253


 La 17 martie 2019, Uniunea Europeană şi-a reafirmat angajamentul în legătură cu susținerea suveranitătii şi
integrității teritoriale a Ucrainei, la împlinirea a cinci ani de la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea şi
a oraşului Sevastopol de către Federaţia Rusă. (RO) 
 

 Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis ,,sincere condoleanțe” comunității
musulmane din Christchurch și celor apropiați victimelor, după ce 49 de persoane au fost ucise într-un atac
armat care a avut loc în Noua Zeelandă. (RO) 
 

 Comisia Europeană invită 300 de tineri din Europa la Sibiu pentru un dialog privind viitorul UE cu o zi înainte
de summit-ul din data de 9 mai. (RO) 
 

 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a interzis toate zborurile aeronavelor de tip Boeing 737 MAX 8 și 9
în spațiul aerian european în urma unui accident mortal petrecut în Etiopia. (EN) 
 

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care subliniază că Rusia nu mai poate fi considerată drept
„partener strategic” și consideră că UE ar trebui să fie pregătită să impună sancțiuni suplimentare Rusiei în cazul
în care continuă să încalce dreptul internațional. (EN) 
 

 Comisia Europeană avertizează într-o comunicare statele membre că în Europa este nevoie de ,,unitate
deplină” pentru a face față problemelor de ordin economic și tehnologic pe care le ridică China, denumită
partener pentru cooperare, concurent economic și rival sistemic. (EN) 
 

 Parlamentul European nu a reușit să adopte o rezoluție care să susțină începerea negocierilor cu SUA privind
eliminarea taxelor vamale și armonizarea standardelor. (EN) 
 

 Miniștrii finanțelor din zona euro au ezitat să acorde Greciei reducerea datoriilor, deoarece guvernul nu a
reușit să pună în aplicare reformele promise. (EN) 
 

 Parlamentul European a aprobat cu 589 de voturi pentru legislația mult așteptată privind practicile comerciale
neloiale. (EN) 
 

 Membrii Parlamentului European au votat în favoarea creșterii țintei UE de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră de la 40% la 55% până în 2030. (EN) 
 

 Președintele Eurogrupului, Mario Centano, a declarat că viitorul buget al zonei euro nu va include o funcție de
stabilizare, în pofida insistențelor Franței și a altor câteva țări de extindere a domeniului său de aplicare. (EN) 
 

 Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că intenționează să ia ,,hotărâri ferme” pentru a pune
capăt protestelor ,,vestelor galbene” după demonstrațiile violente care au avut loc la 16 martie 2019, în capitala
franceză. (EN) 
 

 Spotify a depus o plângere împotriva Apple către autoritățile UE de reglementare antitrust, acuzând că
producătorul iPhone are o atitudine neconcurențială față de serviciile de streaming audio rivale, favorizând în
acelaşi timp propriul lor serviciu, Apple Music. (RO) 
 

 Liderii grupului Verzilor din Parlamentul European îi cer demisia președintelui Antonio Tajani în urma
declarațiilor în care recunoștea meritele dictatorului fascist Benito Mussolini. (RO) 
 

 Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, le răspunde colegilor indignați de declarațiile sale,
subliniind că întotdeauna a fost un antifascist convins. (RO) 
 

 Comisia Europeană a anunțat că Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu cu
privire la noile norme care vor garanta un nivel ridicat de protecție a avertizorilor de integritate care denunță
încălcări ale legislației Uniunii Europene. (RO) 
 

                                                                              
 

 După votul majoritar împotriva retragerii din UE fără un acord cu UE, Theresa May a avertizat deputații că ar
putea fi obligată să solicite o extindere mai lungă a discuțiilor despre Brexit, ceea ce ar însemna implicarea
britanică în alegerile europene din luna mai. (EN) 
 

 Comisia Europeană avertizează că Regatul Unit va trebui să justifice orice cerere de amânare a termenului
pentru Brexit după sfârșitul acestei luni și că este nevoie de acordul unanim al celor 27 de state pentru a i se
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acorda. (EN) 
 

 Michel Barnier, negociatorul șef al UE pentru Brexit, a declarat că UE dorește să audă exact ce fel de relație
viitoare vrea Regatul Unit să aibă cu UE înainte de a lua în considerare orice extindere a termenului pentru
Brexit. (EN) 
 

 Potrivit unui document UE prezentat pe 15 martie 2019 ambasadorilor țărilor membre, Brexitul nu poate fi
amânat după 1 iulie, cu excepția cazului în care Marea Britanie participă la alegerile pentru Parlamentul
European la sfârșitul lunii mai. (EN) 
 

 Primu-ministrul Theresa May le-a cerut pe 17 martie 2019 deputaților britanici să "rămână uniți ca democrați și
patrioți" pentru a-i susține acordul Brexit. (EN) 
 

 Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat că le va solicita statelor membre ale Uniunii
Europene să ia în considerare o amânare extinsă a ieșirii Regatului Unit din Uniune, ,,dacă Marea Britanie
consideră necesar”. (RO) 
 

                                                                              
 

 România a găzduit în perioada 14-15 martie 2019 al VIII-lea Summit european al regiunilor și orașelor, care a
reunit lideri ai UE (naționali, locali și regionali) pentru a discuta despre viitorul UE și despre modalitățile de
implicare mai eficientă a cetățenilor în proiectul european. (RO) 
 

 România, Finlanda şi Croaţia au semnat Declaraţia Trio comună privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi, document care stabileşte obiectivele, măsurile şi acţiunile comune specifice acestui domeniu. (RO) 
 

 România a fost felicitată pentru faptul că a reuşit să ajungă la un acord provizoriu cu Parlamentul European
pe toate cele patru priorităţi din domeniul muncii şi afacerilor sociale pe care şi le-a asumat. (RO) 
 

 Ministrul Muncii, Marius-Constantin Budăi, a declarat că România a obținut progrese semnificative în dosare
vitale pentru cetățenii europeni. (RO) 
 

 Comitetul Reprezentanților Permanenți a confirmat înțelegerea comună dintre Președinția României a
Consiliului UE și Parlamentul European privind programul ,,Europa digitală”. (RO) 
 

 Consiliul UE a adoptat lista revizuită a UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscal, adăugând alte 10
jurisdicţii. (EN) 
 

 Pe 13 martie 2019, Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului UE a acordat președinției române un
mandat de negociere cu Parlamentul European privind stabilirea unei baze de cunoștințe de vârf pentru
securitatea informatică și crearea unei Rețele de centre naționale de coordonare. (RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE și Parlamentul European au ajuns la o interpretare comună cu privire la
viitorul program de politică spațială pentru perioada 2021-2027. (RO) 
 

                                                                                
 

 Parlamentul European a adoptat o recomandare în care atrage atenția asupra campaniilor de propagandă și
dezinformare înaintea alegerilor europarlamentare, menționând ca principale surse Rusia, China, Iran și Coreea
de Nord. (EN) 
 

 Partidul Național Liberal a organizat pe 16 martie 2019 la București summitul liderilor regionali și locali ai
Partidului Popular European în vederea alegerilor europene din 2019. (RO) 
 

 Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European pentru preşedinţia Comisiei Europene (CE), a afirmat
în prezentarea viziunii sale asupra viitorului UE şi a principalelor linii ale programului PPE pentru conducerea
CE, că va lupta pentru acelaşi nivel de trai în toată Europa. (RO) 
 

 Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European pentru preşedinţia Comisiei Europene (CE), a afirmat
s-a poziționat împotriva Angelei Merkel și a Rusiei, declarând că proiectul ,,Nord Stream 2” trebuie oprit. (RO) 
 

 Premierul Ungariei, Viktor Orban, a prezentat scuze, în scris, partenerilor săi din cadrul Partidului Popular
European, în încercarea de a evita excluderea partidului său Fidesz din grupul din Parlamentul European. (RO) 
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 15 martie 2019| Cea mai mare parte a cheltuielilor guvernamentale revine protecției sociale și
sănătății.  
În 2017, cheltuielile guvernamentale totale în UE au însumat 45,8 % din PIB. Printre principalele
funcții ale cheltuielilor generale guvernamentale din UE, „protecția socială” este de departe cea
mai importantă, echivalentul a 18,8 % din PIB în 2017. Următoarele domenii importante sunt
„sănătatea” (7 %), „serviciile publice generale” (5,8 %), „educația” (4,6 %) și „afacerile
economice” (4 %). 

 
 

 Date statistice privind regiunile din statele membre și UE. MyRegion (Accesați mai multe
informații aici) [EN]
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