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PESTICIDE
Comisia Europeană a adoptat, la 3
ianuarie 2020, două decizii prin care a
interzis României și Lituaniei să acorde
autorizații de urgență nejustificate pentru
trei tipuri de substanțe din categoria
„neonicotinoide” (imidacloprid, clotianidin,
tiametoxam).

Mai multe detalii AICI.
Numărul de referință al deciziei -
C(2020) 458/F1
Puteți solicita documentul AICI.
De asemenea, Comisia a lansat o bază
de date cuprinzând toate autorizațiile de
urgență acordate de statele membre. 

Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au
contribuit prin Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) la punerea în aplicare
a inițiativei „România educată”, condusă de Administrația prezidențială a României.
Observațiile cu privire la politicile tematice elaborate de către OCDE au drept scop să
propună modalități de reformă care să îmbunătățească calitatea și caracterul inclusiv al educației
în țară, și anume prin modernizarea meseriei de profesor și a cadrelor de conducere ale
instituțiilor de învățământ școlar, precum și prin creșterea egalității și a accesului la educația
preșcolară.
Mai multe detalii AICI.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200203_pesticide_ro?fbclid=IwAR1r8I0Zawfz7jKAjs8_pIdh5iqf9IP3b1-4Jf0EHSRl8PMdDNeKRTNhpTs
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&dateFrom=2020-02-03&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=Romania&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=RO&fbclid=IwAR2tNWa2hwE9PcMVpswPRcjM5SlHgaO_I9fC4jaM-Fd3pCt_LJp2iF_zNlY
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_ro
http://www.romaniaeducata.eu/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-education-policy-perspectives_5cc2d673-en
https://ec.europa.eu/romania/news/20200203_reforma_educatiei_ro


Deputații au votat la 29 ianuarie 2020
Acordul privind retragerea Regatului Unit
al Marii Britanii. Acesta este un moment
trist pentru Uniunea Europeană. [EN]
 
La Bruxelles în timpul votului din
Parlamentul European din 30 ianuarie
2020, liberalii și conservatorii au atenuat
un amendament introdus de comun acord
de către Grupul Socialiștilor și
Democraților și de Grupul Verzilor, prin
care este solicitată introducerea de măsuri
concrete și obligatorii pentru a închide
problema diferenței de remunerare între
femei și bărbați. Măsurile ar fi inclus criterii
clare de evaluare a valorii muncii, sisteme
de evaluare și clasificare a locurilor de
muncă neutre din punct de vedere al
genului, audituri salariale obligatorii și
rapoarte pentru garantarea salariilor
egale, dreptul lucrătorilor de a solicita
informații complete cu privire la salarii și
dreptul la căi de atac, precum și ținte clare
pentru performanța financiară a
întreprinderilor. [EN]

Înainte de prezentarea Programului de
lucru al Comisiei Europene, Grupul
„Renew Europe” a finalizat un proces de
reflecție internă pentru a-și defini
prioritățile pentru fiecare comisie
parlamentară, pentru a anticipa inițiativele
viitoare care vor fi depuse de Comisia
Europeană. În contextul Brexit, este
nevoie mai mult ca oricând de o nouă
dinamică comună. [EN]

În urma votului din 29 ianuarie 2020 în
Parlamentul European cu privire la
Acordul de retragere a Regatului Unit,
copreședinții grupului ECR, Raffaele Fitto
și Ryszard Legutko, au avertizat Uniunea
Europeană despre încercarea de a
împinge limitele în negocierile privind
viitorul parteneriat și au solicitat să fie
învățate lecțiile cu privire la direcția
viitoare a Uniunii Europene. Raffaele Fitto
a declarat următoarele: „Acum nu este
momentul ca Bruxelles-ul să încerce să-și
forțeze mâna. Încercarea de a juca dur
ne-a îndreptat deja către o relație mai
îndepărtată cu Marea Britanie, ceea ce nu
a fost niciodată în interesul nostru. Trebuie
să lăsăm deoparte rapid politica și să
începem să ne gândim strategic la
parteneriatul nostru viitor cu Marea
Britanie și să ne asigurăm că nu îi
îndepărtăm și mai mult.”  [EN]

În cadrul sesiunii plenare de la 23
ianuarie, Comitetul Economic și Social
European (CESE) a oferit ocazia dnei
Olga Kikou, coordonatorul  inițiativei
cetățenești europene (ICE) „Încheie Era
Cuștilor” („End the Cage Age”) să-și
exprime obiectivele și preocupările privind
bunăstarea animalelor de fermă.
Dna Olha Kikou a adunat peste 1,6
milioane de semnături din peste 21 de
state membre, în termen de un an, iar în
prezent, inițiativa a fost supusă procedurii
de certificare a statelor membre.

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sad-moment-uk-and-eus-shared-history
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/conservatives-and-liberals-lack-ambition-close-gender-pay-gap
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1420-renew-europe-ready-to-deliver-a-more-effective-capable-union/
https://ecrgroup.eu/article/eu_must_not_push_uk_even_further_away


Inițiativa „Încheie era cuștilor” va solicita Comisiei Europene să propună o legislație care să
elimine treptat și să interzică, în cele din urmă, utilizarea cuștilor pentru creșterea animalelor.
Membrii CESE au afirmat că este important ca toate aspectele - cum ar fi importurile de carne și
impactul financiar asupra pieței unice - să fie examinate cu atenție înainte de luarea oricăror
măsuri suplimentare, atât în interesul consumatorilor, cât și al agricultorilor, precum și al
agriculturii durabile.
Inițiativa cetățenească „Încheie era cuștilor” a fost înregistrată de Comisia Europeană la 11
septembrie 2018, dată la care a început perioada de doisprezece luni pentru colectarea unui
milion de semnături. Colectarea a fost închisă la 11 septembrie 2019. În prezent, organizatorii își
certifică semnăturile în statele membre și vor prezenta Comisiei Europene inițiativa pentru un
răspuns oficial, precedată de o audiere publică la Parlamentul European. Se preconizează că
inițiativa va fi prezentată Comisiei Europene în septembrie 2020. [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-122/18 Comisia/Italia -  apropierea legislațiilor -  Italia
ar fi trebuit să se asigure că autoritățile publice respectă, în tranzacțiile comerciale cu
întreprinderi private, termene de plată care nu depășesc 30 sau 60 de zile  [RO]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-307/18 Generics (UK) și alții - concurență - Curtea de
Justiție precizează criteriile pentru ca un acord de soluționare amiabilă a unui litigiu între titularul
unui brevet farmaceutic, pe de o parte, și un producător de medicamente generice, pe de altă
parte, să fie contrar dreptului concurenței al Uniunii [RO]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-457/18 - Slovenia/Croaţia [EN]

 Curtea de Justiție a luat act de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană [RO]

Raport: Ce face din capitale cele mai bune
locuri pentru a trăi? [EN]

Studiu privind vulnerabilitățile
integrarii perspectivei egalităţii de gen
în politicile de educaţie și de formare
pentru resortisanții statelor terțe [EN] 

UE ca furnizor de securitate maritimă [EN]

 Digitalizarea infrastructurii aviației

https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/end-cage-age
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2791023/ro/
http://https//curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2800135/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2806562/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200010ro.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18025en_0.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0419066enn_002.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a852af1c-3d8f-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search


europene [EN]

 Plan de acțiune privind cerul european
digital [EN]

 Viitoarea arhitectură a spațiului aerian
european [EN]

Raport de activitate anual (2019)  [EN]

Un sfert de secol în care Agenția UE a
oferit dovezi pentru politici și acțiuni mai
bune în materie de droguri în Europa [EN] 

Prevenirea și controlul infecțiilor pentru
îngrijirea pacienților cu 2019-nCoV în
domeniul asistenței medicale [EN]

Securitatea cibernetică a rețelelor 5G -
Instrumentar UE pentru atenuarea
riscurilor și măsurile aferente [EN]

Planul european pentru siguranța aviației
2020 - 2024 [EN]
 

Educație și formare profesională în
Europa: România 2019 [EN]
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https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/European%20ATM%20Master%20Plan%202020.pdf
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/digital_european_sky_blueprint.pdf
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/AAS_transition_plan.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/frontex_inbrief_website_002.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/emcdda25
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