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Austria 
Consiliul Național a adoptat rapoarte care
privesc:

Acordurile comerciale dintre
Uniunea Europeană și statele
membre și: Peru și Columbia [DE];
Sinagapore [DE]
Acordul privind parteneriatul
strategic dintre: Uniunea
Europeană și  Japonia
[DE]; Uniunea Europeană și
Canada [DE]

Printre subiectele abordate în întrebările și
interpelările adresate executivului federal
și în răspunsurile acestuia se numără:

costurile totale ale Președinției
austriece a Consiliului UE  [DE]
aspectele juridice legate de
viitoarele alegerile europene și
Brexit [DE]
folosirea  canabisului în scopuri
medicale [DE]

 
Belgia 
În Camera Reprezentanților au fost
adoptate:

propunerea de rezoluție referitoare
la perturbatorii endocrini [FR]
propunerea legislativă referitoare la
statutul îngrijitorilor din domeniul
sănătății [FR]

În Camera Reprezentanților au fost
examinate:

proiectul de lege referitor la
introducerea unui impozit provizoriu
pe unele dintre produsele rezultate
din economia digitală (anunțurile
on-line, vânzarea datelor și
platformele digitale) [FR]
proiectul de lege privind
modificarea prevederilor legislative
referitoare la abuzul de dependență
economică, clauzele abuzive și
practicile comerciale neloiale  [FR]
propunerea de revizuire a
Constituției în vederea includerii

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00519/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00523/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00522/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00521/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/NRMAIL/XXVI/NRMAIL_00425.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03109/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00538/index.shtml
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=1367
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3526
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3485
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=1451


organizațiile de extremă dreaptă din
Austria [DE]
statutul reglementărilor privind
confidențialitatea în mediul online
[DE]

dreptului la mobilitate printre
drepturile fundamentale [FR]

 
 

Cehia 
Principalele subiecte dezbătute în Camera
Deputaților au fost:

modificarea legislației referitoare  la
contribuțiile sociale [CZ]
susținerea dezvoltării regionale
[CZ]
Legea pentru
protecția consumatorilor [CZ]
Legea privind traficul rutier [CZ]
Propunerea de recomandare a
Consiliului privind accesul la
protecție socială pentru lucrători și
persoanele care desfășoară o
activitate independentă [CZ]

Senatul a adoptat:

proiectul de lege   privind
accesibilitatea site-urilor web și a
aplicațiilor mobile [CZ]
propunerea de modificare
a legislației forestiere [CZ]

Senatul a adoptat rezoluțiile privitoare la:

Comunicarea Comisiei "Planul
coordonat pentru inteligența
artificială" [CZ]
Comunicarea Comisiei "Către un
 proces decizional mai eficient și
mai democratic în cadrul politicii
fiscale a UE" [CZ]
Comunicarea Comisiei “O planetă
curată pentru toți, o viziune
europeană  strategică pe termen
lung pentru o  economie prosperă,
modernă, competitivă și neutră din
punctul de vedere al impactului
asupra climei” [CZ]

Bulgaria 
Parlamentul a adoptat noua lege privind
protecția secretului comercial [BG]
 
 
 

Croația 
Parlamentul a discutat în
plen descentralizarea administrației de
stat și reglementarea dreptului de
autoguvernare în unitățile administrative
locale  [HR] 
 
 

Danemarca 
Comisiile de specialitate din Folketing au
organizat audieri publice cu privire la:

cofinanțarea municipală a
serviciilor de sănătate [DK]
plata subvențiilor agricole [DK]

 
 

Finlanda 
Plenul Parlamentului :

a adoptat legea pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal [FI]
a aprobat propunerea de modificare
a Legii vânătorii și a Legii
armelor [FI]

Cu ocazia încheierii mandatului,
președintele Eduskunta, Paula Risikko,  a
ținut un discurs în plenul Parlamentului
[FI]

Franța 
Senat 
Comisia pentru afaceri sociale a organizat
o audiere publică referitoare la inegalitățile
în ceea ce privește accesul la serviciile
publice [FR] și un  colocviu privind
reforma sistemului de pensii [FR] 
Grupul de monitorizare al Senatului
privind retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeană a organizat conferința
"Brexit: le jour d'après. Impact pour la vie
économique française" [FR] 

 
Germania 
În Bundestag a fost aprobat Acordul
parlamentar franco-german, în forma
redactată de  Grupul comun de lucru  al
Bundestag-ului și Adunării Naționale [DE] 
Guvernul federal a prezentat:

un proiect de lege referitor la
toleranța în educație și în ocuparea
forței de muncă [DE]
un proiect de lege referitor la
lucrătorii cu înaltă calificare, al cărei

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03114/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03123/index.shtml
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3682
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=204
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=367
http://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&t=369
http://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&t=359
http://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&t=366
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4377
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4384
https://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2333
https://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2336
https://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2330
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4721
https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/u-saboru-odrzana-tematska-sjednica-o-decentralizaciji-ureda-drzavne-uprave-i
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/suu/kalender/43151/samraad.htm
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/mof/kalender/43163/samraad.htm
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_lait_18032019.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_lait_19032019.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Risikon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ssanat-ja-kiitokset-.aspx
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/dematerialisation-et-les-inegalites-dacces-aux-services-publics.html
http://www.senat.fr/evenement/reforme_des_retraites_colloque_21_mars_2019.html
http://www.senat.fr/evenement/colloque/brexit_le_jour_dapres.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/085/1908540.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908286.pdf


Proiectul de lege referitor la organizarea și
transformarea sistemului de sănătate a
fost transmis Comisiei pentru afaceri
sociale din Adunarea Națională  [FR] 
A început examinarea proiectului de lege
privind mobilitatea [FR] 
 
 

 
Letonia 
Comisia pentru drepturile omului și afaceri
publice a adoptat amendamentele la
Legea cu privire la întâlniri, marșuri și
pichetări [LV] 
Comisia pentru politici economice, agrare,
de mediu și regionale a adoptat
amendamentele la Legea concurenței
[LV] 
Comisia pentru buget și finanțe a adoptat
amendamentele la Legea privind impozitul
pe veniturile persoanelor fizice [LV] 
 
 
 

Lituania 
Sejmul a adoptat modificări aduse:

Legii turismului [LT]
Legii pădurilor [LT]
Legii planificării teritoriale [LT]

 
 

Țările de Jos 
Camera Reprezentanților a dezbătut:

problematica legată de Brexit,
relațiile dintre Irlanda și Irlanda de
Nord [NL]
organizațiile salafiste din Țările de
Jos [NL]
piața muncii în schimbare [NL]
transportul public și taximetria [NL]
 mineritul în  Groningen [NL]
Comunicarea Comisiei "Către un
 proces decizional mai eficient și
mai democratic în cadrul politicii
fiscale a UE" [NL]

obiectiv este "să susțină furnizarea
de lucrători calificați prin imigrarea
țintită și controlată a specialiștilor
din țările terțe" [DE]
raportul de evaluare a Legii pentru
vehiculele electrice [DE]

Au fost luate în dezbatere:

proiectul de lege pentru
introducerea în Legea
fundamentală a unor prevederi care
vizează întărirea democrației
directe [DE]
propunerea de modificare a Codului
social pentru a da posibilitatea
reglementării utilizării în scopuri
medicale a canabisului  [DE]

Printre subiectele abordate în întrebările și
interpelările adresate executivului federal
și în răspunsurile acestuia se numără:

un sistem bancar rezilient și stabil
în sprijinul dezvoltării economice
[DE]
lupta împotriva “spălării banilor” prin
Biroul central pentru investigarea
tranzacțiilor financiare  [DE]
activitatea comunităților musulmane
din Germania [DE]
lupta împotriva discriminării
salariale între bărbați și femei [DE]
Strategia națională pentru industrie
2030 [DE]
poziția guvernului federal față de
utilizarea tehnologiei Huawei în
rețelele 5G germane [DE]

 
Polonia 
Sejmul a adoptat:

proiectul de modificare a Legii
privind foștii combatanți și victimele
de război [PL]
proiectul de lege privind
modificarea impozitului pe bunuri și
servicii [PL]
proiectul de  modificare a
Legii traficului rutier [PL]

 
Portugalia 
Parlamentul a dezbătut:

modificarea legislației referitoare la
programele pentru susținerea vieții
independente  [PT]
proiectul de rezoluție "În apărarea
suveranității naționale depline în
materie de politică fiscală"[PT]
proiectul de lege pentru aplicarea în
legislația națională a 
Regulamentului UE de punere în

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/organisation_transformation_systeme_sante
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201902/orientation_des_mobilites.html
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27770-plano-aizliegt-psrs-un-nacistiskas-vacijas-formasterpu-izmantosanu-sapulces-gajienos-un-piketos
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27771-tautsaimniecibas-komisija-galigaja-lasijuma-atbalsta-grozijumus-konkurences-likuma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27775-budzeta-komisija-galigajam-lasijumam-atbalsta-iin-piemaksas-samaksas-termina-pagarinasanu?fbclid=IwAR1uY2TZ7PU0syV9-RlSHq3-LG2hf6T5H0KXgfHUm9YDWC2I9MTUaRSZKLA
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fe6bd3004aeb11e98bc2ba0c0453c004
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00bbabe24aeb11e98bc2ba0c0453c004
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b93c5c34aea11e98bc2ba0c0453c004
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01022
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01157
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00621
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05707
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00742
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00950
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908285.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908195.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/000/1900016.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/061/1906196.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908068.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/081/1908130.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908298.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/010/1901005.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908218.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908226.pdf
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=428
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2878
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43569
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43564


proiectul de lege referitor la
reglementarea situațiilor legate de
retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeană [PL]
proiectul de lege privind normele
pentru stabilirea mandatelor
deputaților polonezi în viitorul
Parlament European [PL]

Senatul a adoptat: [PL]

rezoluția cu privire la Legea  privind
reglementarea anumitor aspecte
legate de recunoașterea calificărilor
profesionale în contextul Brexitului;
rezoluție privind  Legea de
modificarea a normelor de înființare
a Agenției poloneze pentru
dezvoltarea întreprinderilor

 
 

aplicare a unei forme de cooperare
consolidată în ceea ce privește
instituirea Parchetului European
[PT]
propunerea legislativă de
modificare a regimului mandatului
european de arestare [PT]
proiectul  de lege pentru
gestionarea ecologică a zonelor
protejate [PT]

 
Luxemburg 
Camera Deputaților dezbate [FR]:

proiectul de lege privind măsurile
financiare necesare  în cazul
retragerii Regatului Unit  din
Uniunea Europeană
proiectul de lege asupra armelor și
munițiilor
proiectul de lege privind stabilirea
unei platforme comune pentru o
transmitere electronică sigură

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

Este timpul ca Europa să se orienteze către un sistem fiscal mai echitabil. Grupul Socialiștilor &
Democraților din Parlamentul European va solicita, la votul final privind raportul Comisiei TAX3,
celorlalte partide politice să sprijine cererea introducerii unei cote minime de impozitare la
nivelul Uniunii Europene de nu mai puțin de 18% pentru companii. (Citiți mai multe informații
aici)  
 

 
Guy Verhofstadt, președintele Grupului ALDE din Parlamentul European: „Decizia de a
suspenda temporar Partidul Fidesz din Partidul Popular European (PPE) este un truc politic
care face Europa de rușine. Acest aranjament arată că PPE va pune, întotdeauna, numărul
parlamentarilor înaintea interesului colectiv european. Condițiile limitate ale înțelegerii arată că
PPE nu este interesat de statul de drept, echilibrul democratic, un sistem judiciar independent și
imparțial, mijloace de informare în masă pluraliste - sunt interesați numai de ei. În mod rușinos,

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3256
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3272
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43588
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43589
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43591
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/socialists-and-democrats-want-companies-pay-fair-minimum-effective-tax-rate-18


nimic nu se va schimba pentru europarlamentarii Fidesz, care vor rămâne în Grupul PPE din
Parlamentul European.” 
 

 
Printr-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani și
secretarului general al PE, dl Klaus Welle, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a solicitat
revocarea ecusoanelor de acces în Parlamentul European a lobbiștilor ExxonMobile, pentru
refuzul de a se prezenta la audierea din cadrul Comisiei pentru Mediu și Petiții. (Citiți mai multe
informații aici) 
 

 
Grupul Europa Națiunilor și a Libertății din Parlamentul European și-a anunțat intenția de a bloca
orice încercare a Comisiei Europene sau a oricărui alt organ de a acorda forță juridică obligatorie
Pactului global privind migrația. (Citiți mai multe informații aici) 
 

Hotărârile Curţii de Justiţie în cauzele C-163/17, C-
297/17, C-318/17,C-319/17,C-438/17 Jawo -  spațiu de
libertate, securitate și justiție 
Un solicitant de azil poate fi transferat către statul
membru care este responsabil în mod normal de
examinarea cererii sale sau care i-a acordat deja o
protecţie subsidiară, cu excepţia cazului în care condiţiile
de viaţă previzibile ale beneficiarilor unei protecţii
internaţionale l-ar expune pe acesta unei situaţii de
lipsuri materiale extreme, contrară interzicerii
tratamentelor inumane sau degradante [RO]

  Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-444/17 
Arib și alții -  spațiu de
libertate, securitate și
justiție [EN] 

Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-498/17 
Comisia/Italia -mediu și
consumatori [EN] 
 Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-465/17 
Falck Rettungsdienste
și Falck- libertatea de
stabilire [EN]

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/3c155f5187f87e587f8f32dd8af2ac4c.pdf
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/exxonmobils-lobbyists-should-be-removed-from-european-parliament/
http://www.enf.eu/wp-content/uploads/2019/03/Press-release-migration.png
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1798484/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1798501/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1810930/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1810944/ro/


Institutul UE pentru studii de securitate 
Informare: Poate pacea să devină profitabilă? Lecții învățate din bilanțul cheltuielilor din

sectorul de securitate din Africa de Vest [EN]

Agenția europeană a mediului 
Calitatea aerului urban european - reevaluarea dificultăților de punere în practică în orașele 

Anvers (Belgia), Berlin (Germania), Dublin (Irlanda), Madrid (Spania), Malmö (Suedia), Milano
(Italia), Paris (Franța), Plovdiv (Bulgaria), Praga (Cehia) și Viena (Austria). [EN] 
 

Tratarea apelor reziduale industriale - presiunile asupra mediului din Europa [EN]

CESE a întâmpinat promotorii inițiativei
cetățenești europene „Împiedicarea
extremismului”, astfel furnizându-le o
platformă la nivelul UE pentru a-și

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%202%20West%20Africa.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-urban-air-quality/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/industrial-waste-water-treatment-pressures/at_download/file
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro


prezenta obiectivul inițiativei și
preocupările privind extremismul. 
(Citiți mai multe informații aici) 
 

CESE sprijină planul de acțiune prezentat
de Comisia Europeană și Înaltul
Reprezentant al UE pentru a contracara
dezinformarea și menționează că un
răspuns coordonat este esențial, cu o
implicare activă a societății civile. Comisia
și Înaltul Reprezentant pentru afaceri
externe și politica de securitate au înaintat
o propunere pentru un plan de acțiune
pentru protejarea sistemelor democratice
ale UE și contracararea dezinformării.
Documentul adoptă o abordare
coordonată privind dezinformarea, pe
baza a patru piloni:

 Îmbunătățirea capacităților instituțiilor europene să detecteze, să analizeze și să expună
dezinformarea prin întărirea grupurilor de lucru privind comunicarea strategică și delegațiile
europene prin personal adițional și noi instrumente. 

 Întărirea coordonată și răspunsurile comune la dezinformare prin stabilirea unui sistem rapid
de alertă capabil să abordeze campaniile de dezinformare, lucrând împreună cu rețelele
existente, Parlamentul European, NATO și mecanismul de reacție rapidă al G7. 

 Mobilizarea sectorului privat pentru a combate dezinformarea prin monitorizarea îndeaproape
și continuă a punerii în aplicare a Codului de practică împotriva dezinformării, pentru
platformele online, agenți de publicitate și industria de publicitate. 

 Creșterea conștientizării asupra dezinformării și îmbunătățirea rezilienței societale prin
organizarea campaniilor orientate pentru public și evenimente de pregătire pentru mass-media și
formatori de opinie în UE și în împrejurimile sale pentru a demonstra efectele negative. 
 
(Citiți mai multe informații aici)

 Deși Serghei Stanishev este liderul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în ţara sa de
origine, Bulgaria, autoritatea îi este contestată.(EN) 
 

 Guvernul ungar ar putea relua campaniile media împotriva instituţiilor Uniunii Europene, a
sugerat duminică premierul Viktor Orban, într-un moment în care partidul său naţionalist, Fidesz,
turează motoarele în vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai a.c.(RO) 

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/68590
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/68558
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/stanishev-loses-leadership-of-european-elections-list-to-former-partner/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/25/ungaria-premierul-viktor-orban-ataca-ue-dupa-suspendarea-partidul-sau-din-ppe-presa--280163


 
 Norvegia declară că are dovezi electronice că forțele rusești au întrerupt semnalele GPS în

timpul recentelor exerciții NATO și a cerut o explicație din partea vecinului său estic, a declarat
luni (18 martie a.c.) ministrul apărării din Norvegia.(EN) 
 

 Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), vice-președinte al Grupului Partidului
Popularilor Europeni (PPE), atrage atenția asupra cheltuirii proaste a fondurilor europene în
România care mențin disparitățile regionale de dezvoltare.(RO) 
 

 Ministrul francez al apărării, Florence Parly, a declarat luni (18 martie a.c) că Europa era
preocupată de angajamentul pe termen lung al Statelor Unite față de NATO și a criticat implicit
abordarea președintelui american Donald Trump față de alianța militară.(EN) 
 

 Negociatorii Parlamentului European (PE) şi ai Consiliului Uniunii Europene nu au ajuns
miercuri la un acord cu privire la desemnarea primului procuror-şef european, funcţie pentru care
candidează şi fostul procuror-şef al DNA Laura Codruța Kövesi, următoarea lor reuniune fiind
prevăzută pentru data de 27 martie a.c.(RO) 
 

 Potrivit unui raport comun al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și al
OCDE, lansat luni (18 martie a.c. ), 6,8% din importurile UE sunt mărfuri contrafăcute și piratate.
(EN) 
 

 Partidul olandez de extremă dreapta eurosceptic, Forumul pentru Democraţie (FvD), care în
urma rezultatului obţinut la scrutinul provincial de miercuri(20 martie a.c.) a devenit a doua forţă
politică în Senat, unde astfel actuala coaliţie guvernamentală nu mai are majoritate, a manifestat
o deschidere faţă de aceasta din urmă, dar numai cu condiţia să accepte că olandezii ''doresc
mai puţină imigraţie'' şi să ''se termine cu prostiile (politice) climatice''.(RO) 
 

 Fără perspectiva aderării la NATO, acordul de schimbare a numelui, încheiat de Macedonia
de Nord cu Grecia (Acordul de la Prespa), nu ar fi fost existat, deoarece UE nu și-a respectat
promisiunile, a declarat vicepremierul de Nord al Macedoniei și ministrul apărării, Radmila
Šekerinska.(EN) 
 

 Germania și Belgia au prezentat marți (19 martie a.c. ) o propunere comună pentru o evaluare
reciprocă a statului de drept în toate statele membre ale UE.(EN) 
 

 Miercuri (20 martie a.c. ), alegătorii olandezi au participat la un scrutin provincial, anunțat ca
referendum asupra politicilor primului ministru Mark Rutte, după o campanie umbrită de un
posibil atac terorist asupra unui tramvai.(EN) 
 

 Amânarea Brexitului, dar şi aspecte privind locurile de muncă, creşterea economică,
schimbările climatice, relaţiile externe şi combaterea dezinformării s-au aflat în atenţia liderilor
din Uniunea Europeană la Consiliul European de primăvară desfăşurat joi şi vineri(21 şi 22
martie a.c.) la Bruxelles.(RO) 
 

 Comisia Europeană ar urma să amendeze Google pentru serviciile sale de publicitate online,
punând capăt ultimului proces remarcabil dintr-o bătălie antitrust care a durat zece ani, cu
gigantul digital american.(EN) 
 

 Mai mulți europarlamentari italieni și-au exprimat îngrijorarea și critica după ce un parlamentar
din partidul de guvernământ Lega, al lui Matteo Salvini, a sugerat posibilitatea îndepărtării din
funcţie a unui funcționar public al UE.(EN) 
 

 UE va oferi liderilor chinezi o listă cuprinzătoare de concesii luna viitoare pentru a aborda
nemulţumirea din ce în ce mai mare a europenilor și pentru a îmbunătăți cooperarea bilaterală.
(EN) 
 

 Franța dorește să obțină garanții privind protecția mediului și accesul pe piețele de achiziții
publice înainte de a avansa în noi negocieri comerciale cu SUA.(EN) 
 

                                                                 
 Liderii Uniunii Europene ar putea amâna luarea unei decizii finale cu privire la orice întârziere

a Brexit, în funcție de ceea ce le cere premierul britanic Theresa May.(EN) 
 

 Liderii europeni au propus joi seară Regatului Unit două opţiuni pentru amânarea Brexit-ului
după data prevăzută iniţial, 29 martie a.c, potrivit concluziilor summitului european de la
Bruxelles, opțiuni acceptate de premierul britanic Theresa May.(RO) 
 

 Premierul britanic Theresa a cerut oficial EU, miercuri (20 martie a.c ), să prelungească data
Brexit până la 30 iunie a.c.(EN) 
 

 Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marţi(19 martie a.c.) o serie de măsuri de
urgenţă pentru scenariul unui ,,Brexit’’ ''fără acord'', menite să limiteze impactul unei ieşiri

https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/norway-at-odds-with-russia-over-gps-jamming/
https://www.caleaeuropeana.ro/europutatul-marian-jean-marinescu-pnl-ppe-atrage-atentia-ca-utilizarea-netransparenta-a-fondurilor-europene-in-romania-mentine-decalajele-regionale-de-dezvoltare-si-perpetuarea-saraciei-in-oltenia/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/french-defence-minister-its-called-article-5-not-article-f-35/
https://www.caleaeuropeana.ro/numirea-procurorului-european-prima-runda-negocieri-intre-parlamentul-european-si-consiliul-ue-s-a-incheiat-fara-niciun-rezultat-ce-urmeaza-pentru-laura-codruta-kovesi/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/almost-7-of-eu-imports-are-counterfeit-and-pirate-goods/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/21/olandezii-doresc-mai-putina-imigratie-considera-liderul-extremei-drepte-dupa-succesul-de-la-scrutinul-provincial--278928
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/north-macedonia-minister-nato-not-eu-saved-name-change-deal/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/belgium-germany-make-joint-proposal-for-eu-rule-of-law-monitoring-mechanism/
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/dutch-go-to-provincial-polls-after-utrecht-shooting-horror/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/03/23/romania2019-eu-concluziile-summitului-ue-privind-brexitul-relatiile-externe-schimbarile-climatice-economia-si-combaterea-dezinformarii--279742
https://www.euractiv.com/section/competition/news/google-braces-for-multi-million-fine-in-final-eu-antitrust-case/
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/salvinis-lawmaker-threatens-to-purge-an-eu-official-meps-ask-him-to-apologise/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-urges-china-to-progress-on-demands-to-dispel-frustration/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/france-conditions-support-for-opening-us-trade-talks/
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/eu-summit-could-avoid-final-call-on-brexit-extension/
https://www.caleaeuropeana.ro/theresa-may-accepta-conditiile-contratimp-impuse-de-consiliul-european-klaus-iohannis-si-ceilalti-lideri-ue-ofera-o-amanare-a-brexit-ului-pana-pe-22-mai-daca-parlamentul-britanic-aproba-saptamana-vi/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/may-and-juncker-in-tug-of-war-over-brexit-extension-deadline/


'dezordonate' a Marii Britanii din Uniune asupra unor domenii precum transportul, pescuitul,
securitatea socială şi programul pentru studenţi Erasmus.(RO) 
 

 Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a ridicat dramatic miza Brexitului, miercuri
(20 martie a.c. ), avertizând Regatul Unit că UE va acorda cererea de extindere a lui Theresa
May, dacă parlamentarii britanici vor sprijini săptămâna viitoare acordul de retragere.(EN) 
 

 Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a reiterat mesajul că cetăţenii români pot
circula şi după Brexit pe baza cărţii de identitate spre sau dinspre Regatul Unit, în cadrul unei
sesiuni de informare cu privire la drepturile cetăţenilor români din Marea Britanie după Brexit,
desfăşurată joi(21 martie a.c.) la consiliul local din Harrow – Londra.(RO) 
 

 Liderii UE vor acorda Regatului Unit o posibilă întârziere de opt săptămâni pentru Brexit, cu
condiția transmiterii de către Camera Comunelor, săptămâna viitoare, a acordul de retragere,
conform concluziilor convenite la reuniunea la nivel înalt a Consiliului European în noaptea târzie
joi (21 martie a.c.).(EN) 
 

 O petiţie prin care se solicită anularea ,,Brexit’’-ului a depăşit patru milioane de semnături în
doar trei zile, după ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastră" în
privinţa ,,Brexit’’-ului şi i-a îndemnat pe deputaţi să susţină acordul pe care ea l-a negociat cu
Bruxellesul.(RO) 
 

 Liderii UE au avut un ton chibzuit, în timpul summit-ului de primăvară de la încheiat vineri (22
martie a.c. ), dominat încă o dată de incertitudinile din jurul ,,Brexit’’-ului.(EN) 
 

 Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care le asigură conservatorilor premierului
Theresa May majoritatea în parlamentul britanic, a avertizat,din nou, joi(21 martie a.c.) că nu va
susţine acordul privind ,,Brexit’’-ul negociat de şefa guvernului cu UE dacă în document nu vor fi
aduse ''schimbări obligatorii din punct de vedere juridic în legătură cu mecanismul de protecţie’’
pentru frontiera nord-irlandeză.(RO) 
 

 Theresa May i-a acuzat pe deputați pentru cererea ei de a amâna Brexit timp de trei luni,
avertizând că publicul își pierde rapid răbdarea faţă de "jocurile politice" din Westminster.(EN) 
 

 Prim-ministrul Theresa May s-a întâlnit duminică(24 martie a.c.) la Chequers, cu o serie de
membri importanţi ai Partidului Conservator şi cu parlamentari rebeli favorabili ,,Brexit’’-ului,
pentru a discuta despre strategia sa şi a identifica dacă există suficient sprijin pentru a supune
acordul referitor la Brexit unui nou vot în cursul acestei săptămâni.(RO) 
 

 Ministrul britanic de finanțe, Phillip Hammond, a sugerat duminică(24 martie a.c.) că este
deschis la propunerea de organizare a unui al doilea referendum privind ,,Brexit’’, dar și-a
avertizat colegii conservatori care au complotat pentru înlăturarea premierului Theresa May că
schimbarea liderului nu va rezolva impasul în care se află Marea Britanie.(RO) 
 

                                                                 
 

 Cluj-Napoca găzduiește principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor privind
politica de coeziune şi fondurile structurale în 2019, în timpul Preşedinţiei române a Consiliului
Uniunii Europene.(RO) 
 

 Președinția română a încheiat în primele trei luni și jumătate de mandat 60 de dosare, dintre
care 15 au  importanţă majoră, la care se adaugă 12 dosare asupra cărora există un acord
provizoriu și 8 interpretări comune.(RO) 
 

 Președinția română a Consiliului a ajuns la o interpretare comună cu PE pentru prelungirea
programului ,,LIFE’’ după 2020, principalul instrument de finanțare al UE pentru proiectele
derulate în domeniul naturii și al climei.(RO) 
 

 Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a participat în data de 20 martie a.c, la
o dezbatere dedicată normelor de reglementare din spațiul cibernetic, organizată de
publicația Euractiv, la Bruxelles.(RO) 
 

 Preşedintele Consiliului UE în configuraţia  ,,Coeziune’’, Rovana Plumb, s-a întâlnit
miercuri(20 martie a.c.), la Bruxelles, cu președintele comisiei REGI, Iskra Mihaylova și cu co-
raportorii Parlamentului European, Constanze Krehl şi Andrej Novak, pentru a discuta despre
regulamentul privind dispoziții comune incidente  viitoarelor fonduri europene.(RO) 
 

 UE va adera la un acord internațional privind denumirile de origine și indicațiile geografice;
România, care nu a ratificat acest acord, are 5 mărci tradiționale protejate la nivel European.
(RO) 
 

 Președinția română a Consiliului UE a facilitat obținerea unui acord între instituțiile de la
Bruxelles în vederea punerii în aplicare a prgramului ,,Orizont Europa’’, cel mai ambițios program

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/19/romania2019-eu-consiliul-ue-a-adoptat-o-serie-de-masuri-de-contingenta-pentru-scenariul-unui-brexit-fara-acord--277227
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de cercetare și inovare al UE, pentru perioada 2021-2027.(RO) 
 

                                                                  
 

 Comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, va concura pentru a fi viitorul
președinte al Comisiei Europene, liberalii europeni propunând-o într-o echipă de candidați care
îl  include și pe fostul premier belgian, Guy Verhofstadt.(EN)(RO) 
  

 Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal sunt aproape la egalitate în intenţia de
vot pentru alegerile europarlamentare 2019, arată rezultatele unui sondaj INSCOP Research,
realizat în perioada 5-13 martie a.c.(RO) 
 

|euroindicatori| Creșterea anuală a costurilor forței de muncă la 2,3% în zona euro și la 2,8%
în EU28. În cel de-al patrulea trimestru al anului 2018, cele mai mare creșteri ale costurilor orare
ale forței de muncă pentru întreaga economie au fost înregistrate în România (+13,1%), Letonia
(+11,8%), Portugalia (+10,3%) și Lituania (+10,2%), iar singura scădere a fost înregistrată în
Malta (-0,5%). [EN]

 
 

 O treime a comerțului UE este realizat cu Statele Unite și China. La nivelul statelor membre,
prevalează comerțul în cadrul UE. În 2018, Statele Unite și China au continuat să fie principalii
parteneri în comerțul cu mărfuri ai Uniunii Europene, înaintea Elveției, Rusiei, Turciei și Japoniei.
Totuși, tendințele observate de-a lungul timpului diferă pentru acești parteneri de top ai UE. După
înregistrarea unei scăderi de la aproximativ 25% în 2000 la 14% în 2011, cota Statelor Unite în
comerțul total cu bunuri al UE a crescut la 17% în 2018. Cota Chinei s-a triplat din 2000,
crescând de la 5% la mai mult de 15% în 2018. Cota Rusiei a scăzut de la aproape 10% în 2012
la aproximativ 7% în 2018. Cota Japoniei a scăzut mai mult de jumătate din 2000, în timp ce
cotele Elveției și Turciei au rămas relativ neschimbate în decursul perioadei. [EN] 
 

 Deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă un amestec complex de
materiale și componente care pot cauza probleme majore de mediu și sănătate dacă nu sunt
gestionate corespunzător.  

https://www.caleaeuropeana.ro/presedintia-romana-la-consiliul-ue-a-facilitat-obtinerea-unui-acord-intre-institutiile-de-la-bruxelles-privind-operationalizarea-orizont-europa-cel-mai-ambitios-program-de-cercetare-si-inovare-al-ue/
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678910/6-20032019-AP-EN.pdf/0ebd7878-dad5-478e-a5f0-3ae2c91f7ea3


La nivelul UE, se estimează că 8,9 kg de deșeuri de echipamente electrice și electronice au fost
colectate pe cap de locuitor  în 2016, o creștere cu 25% în cei cinci ani din 2011.  
Valoarea totală a deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate în statele membre
ale UE în 2016 a variat considerabil, de la 1,6 kg în România la 16,5 kg pe cap de locuitor în
Suedia. [EN] 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190326-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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