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Grupul socialiștilor și democraților salută
noua metodologie propusă privind
negocierile de aderare, prezentată de
Comisia Europeană la 5 februarie 2020. A
fost subliniată importanța accentului
asupra statului de drept în tot acest
proces. În orice caz, noua metodologie nu
trebuie folosită drept scuză pentru a
amâna, în continuare, procesul de
extindere, fapt ce implică deja negocieri
prelungite, întinse mai mulți ani sau chiar
decenii. A fost reiterat apelul către statele
membre de a deschide negocierile de
aderare cu Albania și Macedonia de Nord
cât mai curând posibil, poate chiar în
martie. [EN]

Socialiștii și democrații din Parlamentul
European salută deschiderea consultării
publice privind revizuirea guvernanței
economice a UE ca o oportunitate atât de
necesară pentru îmbunătățirea normelor

Grupul „Renew Europe” salută consensul
obținut în rândul unei majorități clare a
grupurilor politice ale Parlamentului
European cu privire la calea de urmat în
stabilirea relației dintre UE și Marea
Britanie. A fost depusă o propunere de
rezoluție care prezintă recomandările
Parlamentului privind mandatul pentru
negocierile în vederea unui nou
parteneriat cu Marea Britanie, ce va fi
dezbătută în sesiunea plenară de  la
Strasbourg. Grupul politic a fost puternic
implicat în pregătirea acestui text și va
rămâne angajat pentru a monitoriza
îndeaproape procesul negocierilor, având
astfel o prioritate clară, și anume: o relație
puternică și pozitivă cu Marea Britanie, de
care trebuie să beneficieze cetățenii
europeni și care să nu distragă de la
aprofundarea relațiilor cu Uniunea
Europeană. [EN]
 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-new-methodology-enlargement-must-focus-more-rule-law-and-social-and-green-dimension
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1426-brexit-renew-europe-hopes-for-a-strong-future-partnership-which-must-be-based-on-european-values-and-standards-while-protecting-european-interests/


fiscale ale UE, prin introducerea așa-
numitei „reguli de aur” a investițiilor
publice. Socialiștii și democrații au făcut
campanii pentru o tranziție echitabilă către
o Europă socială și durabilă, iar acum fac
eforturi pentru a asigura finanțarea
Pactului ecologic european. [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-515/17 P, C-561/17P
Uniwersytet Wrocławski/REA - cercetare, informare, educație, statistică
Tribunalul a săvârșit o eroare de drept statuând că existența unui contract privind activitatea
didactică între o parte și avocatul său aduce atingere cerinței de independență a
reprezentantului în fața instanțelor Uniunii. [RO]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-447/18 Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Bratislava
Securitatea socială a lucrătorilor migranți - O reglementare națională care limitează beneficiul
unei prestații suplimentare instituite în favoarea anumitor sportivi de înalt nivel numai la cetățenii
statului membru în cauză constituie un obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor. [RO]

Agenția europeană pentru mediu 

 Raport: Date raportate de companii cu privire la producția, importul exportul, distrugerea ș
utilizarea materiei prime de gaze fluorurate cu efect de seră în Uniunea Europeană 2017-2018.
[EN]

 Raport: Primul și ultimul kilometru- cheia unui transport urban durabil. [EN]

Comisia Europeană
Manual privind strategiile de dezvoltare
durabilă [EN]

Parlamentul European:
Riscurile financiare în Europa [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/review-fiscal-rules-golden-opportunity-change-direction-europe-say-sds-commission-unveils
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2818841/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2818887/ro/
https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2019/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/at_download/file
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43b8d548-49bb-11ea-8aa5-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/339d6c18-49be-11ea-8aa5-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
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