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 Cancelarul Germaniei merge în
plenul Parlamentului European pe
13 noiembrie a.c. unde va vorbi
despre viziunea țării sale pentru ca
statele membre să își continue
drumul comun într-un mod

 Comisia pentru libertăţi civile,
justiţie şi afaceri interne (LIBE) din
Parlamentul European a votat
pentru trimiterea în plen a raportului
ce prevede aderarea României și
Bulgariei la Spațiul Schengen (RO) 

https://www.caleaeuropeana.ro/angela-merkel-dezbatere-cu-europarlamentarii-despre-viitorul-europei-cancelarul-germaniei-merge-in-plenul-parlamentului-european-pe-13-noiembrie/
https://www.caleaeuropeana.ro/socialistii-europeni-sprijina-aderarea-romaniei-la-schengen/


sustenabil (RO) 
 

 Consiliul UE și Parlamentul
European au ajuns la un acord
privind legislația din domeniul liberei
circulații a datelor (RO) 
 

 Comisia Europeană deschide o
procedură împotriva României
privind normele de eficienţă
energetică şi cere oprirea
mecanismului de plată defalcată a
TVA (RO) 
 

 EuroPCom 2018: 1.000 de
specialiști în comunicare, reuniți la
Bruxelles pentru a pregăti campania
europeană pentru alegerile din
2019  (RO) 
 
  Decizia Comisiei Europene:
România trebuie să recupereze de
la CE Hunedoara aproximativ 60 de
milioane de euro din ajutorul
incompatibil acordat societății (RO) 
 

 Inițiativă legislativă a cetățenilor
europeni de etichetare clară a
produselor vegetariene, acceptată
de Comisia Europeană  (RO) 
 
  Parlamentul European a decis
să supună la vot în săptămâna 12-
16 noimbrie a.c.  o rezoluție privind
statul de drept din România. Tot
atunci Comisia Europeană va
publica raportul MCV (RO) 
 

 La Paris, zece țări UE au anunțat
planul lor pentru o coaliție
europeană de apărare  (RO) 
 

 Ambasadorul României la
Uniunea Europeană, Luminița
Odobescu, în top 20 cele mai
influente femei de la Bruxelles (RO) 
 

 România riscă un nou
infringement pe mediu din cauza
exploatărilor ilegale de lemn (RO) 
 

 Italia ameninţă "să blocheze
activităţile europene" după o dispută
cu Malta pe care a acuzat-o că a
ajutat migranţi să ajungă în Italia
(RO) 
 

 Uniunea Europeană este foarte
aproape de a încheia, înainte de
finalul anului, un acord pentru
supravegherea coordonată a
investiţiilor străine, în special a celor
din China (RO) 
 

 Banca Mondială: UE se
confruntă cu o criză a locuinţelor

 
 România a avut a patra creştere

a vânzărilor cu amănuntul din
Uniunea Europeană, în septembrie
2018 (RO) 
 

 România are prima reţea
independentă de monitorizare a
calităţii aerului (RO) 
 

 UE este pregătită să investească
24 de miliarde de euro în Inteligenţa
Artificială, până în 2020 (RO) 
 

 Preşedintele Consiliului
European i-a avertizat pe liderii
conservatori polonezi în legătură cu
riscul unei ieşiri, chiar şi
neplanificate, a ţării lor din Uniunea
Europeană (RO)
 

 Bacteriile rezistente la antibiotice
provoacă moartea a 33.000 de
persoane anual în Europa (RO) 
 

 Comisarul european pentru
politica de vecinătate şi negocieri de
extindere s-a pronunţat pentru
încetarea oficială a negocierilor de
aderare a Turciei la Uniunea
Europeană (RO) 
 

 Premierul israelian salută
"decizia curajoasă" a lui Donald
Trump de a reintroduce sancţiuni
împotriva Iranului (RO) 
 

 Comisarul european pentru
afaceri economice, Pierre Moscovici:
 UE se opune deciziei SUA de a
reintroduce sancţiuni împotriva
Iranului (RO) 
 

 Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene Victor Negrescu
demisionează  (EN) 
 

 Acordul dintre SUA și Polonia
privind gazul natural lichefiat (GNL)
va ușura dependența Europei de
Rusia (EN) 
 

 Băncile centrale vor fi invitate,
mai devreme sau mai târziu, să-și
adapteze politicile monetare la noile
riscuri generate de încălzirea
globală (EN) 
 

 Comitetului Economic și Social
European (CESE) : Următorul cadru
financiar multianual al UE (2021-
2027) ar trebui să aloce 40% din
cheltuieli pentru o economia cu
emisii reduse de carbon și locuri de
muncă de înaltă calitate (EN) 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/angela-merkel-dezbatere-cu-europarlamentarii-despre-viitorul-europei-cancelarul-germaniei-merge-in-plenul-parlamentului-european-pe-13-noiembrie/
https://www.caleaeuropeana.ro/noi-norme-in-materie-de-circulatie-a-datelor-europene-fara-caracter-personal-consolidarea-sectorului-de-date-va-imbunatati-competitivitatea-europei/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-deschide-o-procedura-impotriva-romaniei-privind-normele-de-eficienta-energetica-si-cere-oprirea-mecanismului-de-plata-defalcata-a-tva/
https://www.caleaeuropeana.ro/europcom-2018-1-000-de-specialisti-in-comunicare-reuniti-la-bruxelles-pentru-a-pregati-campania-europeana-pentru-alegerile-din-2019-directorul-calea-europeana-vorbitor-principal-al-sesiunii-dedica/
https://www.caleaeuropeana.ro/decizia-comisiei-europene-romania-trebuie-sa-recupereze-de-la-ce-hunedoara-aproximativ-60-de-milioane-de-euro-din-ajutorul-incompatibil-acordat-societatii/
https://www.caleaeuropeana.ro/initiativa-legislativa-a-cetatenilor-europeni-de-etichetare-clara-a-produselor-vegetariene-acceptata-de-comisia-europeana/
https://www.caleaeuropeana.ro/surse-europene-parlamentul-european-a-decis-sa-supuna-la-vot-saptamana-viitoare-o-rezolutie-privind-statul-de-drept-din-romania-ce-contine-textul-acestei-rezolutii-dure/
https://www.caleaeuropeana.ro/visul-unei-forte-europene-de-interventie-al-lui-emmanuel-macron-devine-realitate-la-paris-zece-tari-ue-au-anuntat-planul-pentru-o-coalitie-europeana-de-aparare/
https://www.caleaeuropeana.ro/politico-europe-ambasadorul-romaniei-la-ue-luminita-odobescu-in-top-20-cele-mai-influente-femei-de-la-bruxelles/
https://www.agerpres.ro/mediu/2018/11/12/1-2-milioane-mc-de-lemn-au-disparut-din-parcurile-nationale-in-ultimii-5-ani-romania-risca-un-nou-infringement-pe-mediu-ong--208987
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/12/migranti-italia-ameninta-sa-blocheze-activitatile-europene-dupa-o-disputa-cu-malta--208881
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/09/ue-este-foarte-aproape-de-a-incheia-un-acord-privind-supravegherea-mai-stricta-a-investitiilor-straine--208256
https://www.agerpres.ro/categorie?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/mediu/2018/11/06/romania-are-prima-retea-independenta-de-monitorizare-a-calitatii-aerului--205968
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/06/rogge-microsoft-ue-este-pregatita-sa-investeasca-24-de-miliarde-de-euro-in-inteligenta-artificiala-pana-in-2020--205841
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/06/tusk-avertizeaza-la-varsovia-in-legatura-cu-riscul-mortal-de-serios-al-unui-polexit--205797
https://www.agerpres.ro/stiintatehnica/2018/11/06/bacteriile-rezistente-la-antibiotice-provoaca-moartea-a-33-000-de-persoane-anual-in-europa--205790
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/06/comisarul-european-hahn-se-pronunta-pentru-incetarea-oficiala-a-negocierilor-de-aderare-cu-turcia--205691
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/05/premierul-israelian-saluta-decizia-curajoasa-a-lui-donald-trump-de-a-reintroduce-sanctiuni-impotriva-iranului--205357
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/05/pierre-moscovici-ue-se-opune-deciziei-sua-de-a-reintroduce-sanctiuni-impotriva-iranului--205148
https://www.politico.eu/article/romanias-eu-minister-victor-negrescu-resigns-council-of-eu-presidency/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/us-poland-lng-deal-will-ease-europes-reliance-on-russia-perry/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/climate-change-will-affect-eu-monetary-policy-one-way-or-the-other-ecb-says/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eesc-calls-to-dedicate-40-of-eu-budget-to-greening-eu-economy/


accesibile, fapt ce îngreunează
accesul tinerilor la locuri de muncă
de calitate (RO) 
 

 FMI a înrăutăţit estimările privind
avansul economiei europene în
2018 şi în 2019 (RO) 
 

 Finlanda devine a zecea ţară
care se alătură Iniţiativei Europene
de Intervenţie (RO) (EN) 
 

 După diminuarea pensiilor,
pensionarii greci se mută în Bulgaria
pentru o viață mai ieftină  (RO) 
 

 UE cere Kosovo să revoce
taxele de import pentru produsele
din Serbia şi Bosnia-Herţegovina
(RO) 
 

 România a avut a patra creştere
a vânzărilor cu amănuntul din
Uniunea Europeană, în septembrie
(RO) 
 

 Șeful diplomației maghiare
susține că Ungaria nu va sprijini
atacuri împotriva României în
Parlamentul European (RO) 
 

 Europa ar trebui să-și protejeze
fermierii, nu multinaționalele
specializate în produse alimentare
(RO) 
 

 Miniștrii de finanțe din UE solicită
transparența în finanțarea
schimbărilor climatice (EN) 
 

 Comisia Europeană se
pregătește să lanseze o "bază de
date privind riscurile" pentru a
identifica pierderile și daunele legate
de dezastrele naturale (EN) 
 

 Miniștrii finanțelor europeni
rămân divizați în privința mai multor
aspecte legate de propunerea
instituirii unei taxe digitale (EN) 
 

 Emmanuel Macron: Europa
trebuie să crească cheltuielile
militare, dar banii ar trebui să ajungă
la companii europene, nu la
companii americane (EN) 
 

 Avertismentele Comisiei
Europene: Creșterea economică a
României se va diminua, iar deficitul
bugetar va trece de 3% din PIB (RO) 
 

 Vera Jourova: Comisia
Europeană va publica ”în câteva
zile” o opinie despre modificarea
legilor Justiției în România.

 Un studiu recent realizat de
Universitatea Exeter din Cornwall
Campus arată că este nevoie de o
mai mare coerență între politica de
coeziune și semestrul european
(EN) 
 

 Curtea de Conturi Europeană
critică planurile de reformare a PAC,
care nu corespunde unei abordări
"mai ecologice și mai performante"
(EN) 
 

 Autobuzele electrice reprezintă
doar 9% din vânzările de autobuze
urbane în Europa (EN) 
 

 Un raport al ONU arată că
electricitatea și biocombustibilii sunt
necesare în tandem pentru a
îndeplini obiectivele climatice (EN)

 

 
 

 The Times : Acordul privind
ieșirea Regatului Unit din Uniunea
Europeană va fi publicat marți , 13
noiembrie 2018  (RO) 
 

 Brexit: Laburiştii anunţă că vor
cere alegeri parlamentare în cazul
respingerii planului propus de
Theresa May (RO) 
 

Patru miniştri care susţin
rămânerea Regatului Unit în
Uniunea Europeană sunt pe punctul
de a demisiona din guvernul condus
de Theresa May (RO) 
 

 Secretarul de stat britanic pentru
transporturi demisionează din
guvern şi cere un nou referendum
privind Brexitul (RO) 
 

 Partidul Democratic Unionist
(DUP), aliatul nord-irlandez al
premierul britanic Theresa
May meninţă din nou că va vota
contra unui acord între Regatul Unit
şi UE (RO) 
 

UE vrea ca Regatul Unit să
respecte, post-Brexit, regulile
comunitare privind drepturile
muncitorilor, ajutorul de stat şi
mediul (RO) 
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g ț
Comisarul european va veni la
București după publicarea raportului
MCV (RO) 
 

 Parlamentul European
pregătește o rezoluție prin care să
solicite Parlamentului și Guvernului
României să pună în aplicare pe
deplin toate recomandările Comisiei
Europene, GRECO și Comisiei de la
Veneția (RO) 
 

 Atena este câștigătoarea de anul
acesta a competiției Capitalei
europene a inovației, finanțată prin
programul de cercetare și inovare al
UE, Orizont 2020 (RO) 
 

 Emmanuel Macron consideră că
europenii nu vor fi apăraţi dacă nu
se decide constituirea unei armate
europene adevărate (RO) 
 

 După propunerea lui Macron,
Comisia Europeană afirmă că o
armată a UE va fi probabil formată
(RO) 
 

 Orașele din UE pot aplica între 7
și 9 noiembrie a.c. pentru vouchere
de 15.000 de euro pentru a asigura
accesul gratuit al cetățenilor la Wi-Fi
în spații publice (RO) 
 
 

Primul ministru spaniol solicită al
doilea vot Brexit (EN) 
 

 Premierul irlandez afirmă că
mecanismul 'plasei de siguranţă' nu
poate avea dată de expirare sau o
clauză de retragere unilaterală (RO) 
 

 Miniştrii britanici au nevoie de
mai mult timp pentru a examina
mecanismul 'plasei de siguranţă'
pentru menţinerea deschisă a
frontierei irlandeze după Brexit (RO) 
 

 Michel Barnier: Regatul Unit ar
putea face din nou cerere de
aderare la UE ca ''ţară terţă'' (RO) 
 

 Conform unui sondaj recent,
majoritatea britanicilor (54%) sunt în
favoarea rămânerii în UE  (RO) 
 

 Şeful diplomaţiei irlandeze
consideră că un compromis privind
aşa-numita 'plasă de siguranţă'
(backstop) pentru menţinerea
deschisă a frontierei irlandeze după
Brexit este posibil, dar trebuie să fie
solid din punct de vedere juridic
(RO) 
 
Surse: 
www.agrepres.ro 
www.caleaeuropeana.ro 
www.euractiv.com 
www.politico.eu 
 

 
Frans Timmermans rămâne singurul

 
„Suntem pregătiți pentru negocierile în
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candidat „cap de listă” al socialiștilor după
retragerea lui Maros Sefcovic [EN] 
 
Socialiștii europeni sprijină aderarea
României la Schengen [RO] 
 

 
 
La Congresul ALDE de la Madrid, liberalii
europeni și partidul lui Emmanuel Macron
și-au unit simbolic forțele pentru „salvarea
sufletului Europei” la alegerile de anul
viitor [RO] 
 
 

privința viitorului Cadru financiar
multianual”, a declarat Jose Manuel
Fernandes, reprezentantul grupului [EN] 
 
Manfred Weber a fost votat candidatul
PPE pentru funcția de președinte al
Comisiei Europene, în cadrul Congresului
PPE de la Helsinki din 7-8 noiembrie [RO] 
 
PPE a adoptat o rezoluție privind statul de
drept în cadrul Congresului de la Helsinki
[RO] 
 
 
 
 
 

Franța
Marți, 6 noiembrie, Senatul francez a
adoptat proiectul de lege care permite
guvernului să dea ordonanțe de urgență în
vederea pregătirii pentru ieșirea Regatului
Unit din Uniunea Europeană [FR] 
 
Miercuri, 7 noiembrie, Senatul a adoptat
în primă lectură proiectul de lege prin care
se elimină supratranspunerea directivelor
europene în dreptul francez [FR] 
 
Comisia pentru afaceri europene
din Adunarea Națională dezbate reforma
europeană a dreptului de azil și reforma
politicii agricole comune [FR] 
 
La 8 noiembrie, a început dezbaterea
proiectului de lege referitor la amplasarea
viitorului sediu al Autorității Europene
pentru Valori Mobiliare și Piețe pe teritoriul
Franței [FR]

 
Germania 
La 8 noiembrie, Bundestagul a luat în
discuție  propunerea legislativă pentru
transpunerea în legislația națională a
Directivei europene referitoare la protecția
datelor personale [DE] 
 
La 9 noiembrie, pe ordinea de zi a
Bundestagului s-a aflat, pentru prima
oară, proiectul de lege referitor la 
retragerea Regatului Unit din Uniunea
Europeană [DE] 
 
 

 
Slovacia 
La 6 noiembrie, membrii Comisiei pentru
afaceri europene din Consiliul Național
s-au întâlnit cu negociatorul șef al UE
pentru Brexit, Michel Barnier [SK]

Estonia 
Între 5 și 6 noiembrie, o delegație a

Suedia 
La 7 noiembrie Riksdagul a adoptat noua

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/tomorrow-brussels-sds-kick-eu-election-race-frans-timmermans-lead-candidate
https://www.caleaeuropeana.ro/socialistii-europeni-sprijina-aderarea-romaniei-la-schengen/
https://www.caleaeuropeana.ro/la-congresul-alde-de-la-madrid-liberalii-europeni-si-partidul-lui-emmanuel-macron-si-au-unit-simbolic-fortele-pentru-salvarea-sufletului-europei-la-alegerile-de-anul-viitor/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/mff-we-are-ready-for-negotiations
https://www.caleaeuropeana.ro/breaking-news-surse-europene-ppe-si-a-ales-candidatul-cu-care-intra-in-cursa-pentru-sefia-comisiei-europene-manfred-weber-in-linie-dreapta-pentru-cea-mai-ravnita-functie-din-bruxelles/
https://www.caleaeuropeana.ro/rezolutie-privind-statul-de-drept-adoptata-de-ppe-cel-mai-mare-si-influent-partid-european-coruptia-reprezinta-o-amenintare-la-adresa-democratiei-si-justitiei-sociale/
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/retrait_du_royaume_uni_de_lue.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/sur_transpositions_de_directives_europeennes_en_droit_francais.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/agendas/les-agendas
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/accord_siege_autorite_europeenne_marches_financiers
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvLS81Nzc4NjQ=&mod=mod454590
https://www.bundestag.de/eu#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTgva3c0NS1kZS1icmV4aXQtdWViZXJnYW5nc2dlc2V0ei81NzUxMDg=&mod=mod540070
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/ParliamentaryDay.aspx?Date=2018-11-6%200:0:0


Comisiei pentru afaceri externe a
Parlamentului estonian a discutat, la
Berlin, cu omologii germani, despre
actualele provocări care stau în fața
Uniunii Europen [EN] 
 
La 7 noiembrie, Riigikogu a adoptat
legea care permite schimbul de informații
în domeniul medical (rețete, istoric
medical) cu alte state europene [EN]

legislație referitoare la prelucrarea datelor
cu caracter personal, care va intra în
vigoare de la 1 ianuarie 2019 [SE] 
 
Tot la 7 noiembrie a fost aprobată
propunerea guvernului de modificare a
legislației referitoare la lucrătorii casnici, în
conformitate cu Convenția 189 a
Organizației Internaționale a Muncii [SE]

Țările de Jos 
În perioada 5-12 noiembrie, în Camera
Reprezentaților au fost luate în discuție,
printre altele: documentul de poziție în ce
privește cadrul financiar multianual,
retragerea Regatului Unit din Uniunea
Europeană, aprobarea solicitării venite din
partea Ministerului Afacerilor Externe ca
ambasadorul Țărilor de Jos la București,
Stella Ronner Grubacic, să prezinte
rapoarte tehnice referitoare la președinția
română a Consiliului Uniunii Europene
[NL]

Irlanda 
În ședința din 8 noiembrie, Comitetul mixt
pentru aplicarea prevederilor Acordului din
Vinerea Mare luat  în dezbatere activitatea
comitetelor din Nord și Sud și impactul
Brexitului asupra acesteia [EN] 
 
Mario Draghi, președintele Băncii Centrale
Europene, a fost prezent în plenul 
Camerei Reprezentaților pentru un
schimb de opinii cu membrii Parlamentului
irlandez [EN]

 
Cehia 
Între 7 și 8 noiembrie președintele
Senatului ceh a participat la  conferința
internațională "Curțile Supreme în
perioadele de tranziție", la Bratislava [CZ] 
 
Între 8 și 9 noiembrie, Comitetul pentru
Afaceri Externe din Senatul Cehiei a
organizat conferința "Simularea
Parlamentului European" [CZ]

Italia 
Senatul italian a aprobat, în ședința din 7
noiembrie, propunerea guvernului de
modificare a legii pentru siguranța publică,
în materia imigrației și protecției
internaționale [IT] 
 
La 7 noiembrie, în plenul Adunării
Naționale a fost prezentat raportul privitor
la participarea Italiei în Uniunea
Europeană în anul 2017 [IT]

Finlanda 
La 9 noiembrie, Marea Comisie (cu
atribuții în domeniul afacerilor europene) a
dezbătut raportul cu privire la președinția
finlandeză a Consiliului UE din 2019 și
cadrul financiar multianual 2021-2027[FI] 
 
Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii
Europene pentru ieșirea Regatului Unit din
Uniunea Europeană a discutat cu
reprezentanții Marii Comisii problemele
actuale ale Brexitului [FI] 
 
În sesiunea plenară au fost discutate
problemele legate de transpunerea în
legislația națională a reglementărilor
europene referitoare la protecția datelor
[FI]

Spania 
La 5 noiembrie, Congresul spaniol a
adoptat legislația referitoare la reformarea
statutului Insulelor Canare [ES]
 
 

Grecia 
Miercuri, 6 noiembrie, Comisia specială
pentru cercetare și tehnologie din
Parlamentul grec a luat în dezbatere noile
tehnologii în domeniul transporturilor și
impactul economic și social al acestora, în
Grecia și Uniunea Europeană [EL]

Croația 
La 7 noiembrie, președintele
Parlamentului croat  s-a întâlnit cu
omologul sau finlandez pentru discuții
referitoare la pregătirea trio-ului care va
asigura președinția Consiliului Uniunii
Europene în 2019-2020 (România,
Finlanda, Croația) [HR]

 
Belgia 
La 8 noiembrie, Camera
Reprezentanților a luat în dezbatere
proiectul de lege pentru modificarea
statutului lucrătorilor independenți [BE]

https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/foreign-affairs-committee-en/foreign-affairs-committees-visit-focuses-unity-europe/
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/plenary-assembly/riigikogu-created-possibility-cross-border-exchange-digital-prescriptions/
https://www.riigikogu.ee/en/news-and-publications/news-press-releases/press-releases
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/brottsdatalag--kompletterande-lagstiftning_H601JuU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ilos-konvention-om-anstandiga-arbetsvillkor-for_H601AU3
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?qry=%2A&fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&sta=1
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20181107-good-friday-committee-to-hear-from-waterways-ireland-the-loughs-agency/
https://www.ecb.europa.eu//press/key/date/2018/html/ecb.sp181108_1.en.html
https://www.senat.cz/zpravodajstvi/akce.php?cinnost=den&den=7&mesic=11&rok=2018&lng=cz
https://www.senat.cz/zpravodajstvi/akce.php?ke_dni=7.11.2018&O=11&den=8&mesic=11&rok=2018
http://www.senato.it/Leg18/2987
http://www.camera.it/leg18/320?comma=1
https://www.eduskunta.fi/SV/lakiensaataminen/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sidor/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/Sivut/default.aspx
https://twitter.com/SuomenEduskunta
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Evdomadiaio-Deltio
http://www.sabor.hr/hr
http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/54/ip253.pdf#page=56


Slovenia 
La 9 noiembrie, Comisia pentru afaceri
europene a luat în dezbatere poziția
Sloveniei față de Propunerea
Parlamentului European și Consiliului
privind protecția datelor cu caracter
personal în contextul alegerilor pentru
Parlamentul European [SI]

Austria 
La 8 noiembrie, Consiliul Național a votat
modificarea Legii aerului și a legislației
pentru gestionarea deșeurilor[AT] 
La 8 noiembrie, membrii Parlamentului
austriac au discutat cu vicepreședintele
Parlamentului European, Evelyne
Gebhardt, cu privire la propunerea de
armonizare legislativă a serviciilor digitale
[AT]

 
Bulgaria 
La 8 noiembrie, Comisia pentru afaceri
juridice din Adunarea Națională a adoptat,
în primă lectură, proiectul de modificare a
Codului Penal în ce privește protecția
victimelor violenței domestice [BG]

Polonia 
La 8 noiembrie, Comisia pentru politici
sociale și familie din Seim a luat în
dezbatere rezoluția Senatului de
modificare a legislației referitoare la
Inspectoratul național pentru muncă [PL]

 
Agenția europeană a apărării  
 
Fișă de informare: Securitatea cibernetică
[EN] 
 
 

 
                        
 

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza
C-171/17 -  Comisia/Ungaria - libertatea
de stabilire [EN] 

Hotărârea Curţii de Justiţie în
cauzele conexate C-622/16 P,C-623/16
P,C-624/16 P - Scuola Elementare Maria

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?mandat=VIII&seja=32%20015.%20Redna&eklop=tocke
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/BNR/BNR_00095/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1236/index.shtml
http://www.parliament.bg/bg/news
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A6A48D5CEBAB96B3C125833D006115C1&page=2
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2018-05-22-factsheet_cyber-defence
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1428573/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1426604/ro/


 Montessori/Comisia - ajutorul de stat [EN]  
 

 
 
 

EU fiscal rules require a
major 

 
overhaul

 
 

 
 

 
Regulile UE de disciplină
fiscal-bugetară necesită o
revizuire majoră 
 
Grupul de reflecţie Bruegel de la
Bruxelles propune o simplificare majoră a
reglementărilor fiscale ale UE. Se
recomandă înlocuirea numeroaselor reguli
cu una simplă, care ar ajuta la concilierea
prudenței fiscale cu stabilizarea
macroeconomică a UE. 
 
Astfel, cheltuielile nominale nu ar trebui
să crească mai repede decât veniturile
nominale pe termen lung și,
concomitent, cheltuielile ar trebui să
crească într-un ritm mai lent în statele UE
cu niveluri excesive de îndatorare.

Studiile profesionale în învăţământul secundar
superior 

 În 2016, aproape jumătate (49%) dintre elevii din cursul
secundar superior au urmat programe de formare profesională.
[EN] 
 
Lucrători educaţi în domeniul tehnologiei
informaţiilor şi comunicaţiilor  

 În 2017, bărbaţii au reprezentat 84% din 2.7 milioane de
oameni din Uniunea Europeană, care au fost angajaţi şi care au
primit o educaţie în domeniul tehnologiei informaţiilor şi
comunicaţiilor. [EN]  
 
Europenilor le place să-şi petreacă vacanţele în
Europa 

 Anul trecut, cetăţenii UE au realizat 1.2 miliarde de călătorii
în scop turistic - majoritatea acestora (94%) au fost spre
destinaţii din interiorul UE, adesea din ţara lor de reşedinţă.
[EN] 
 
Volumul comerțului cu amănuntul rămâne
neschimbat în zona euro 

 A scăzut cu 0.1% în UE28. [EN]

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1426604/ro/
http://bruegel.org/2018/10/european-fiscal-rules-require-a-major-overhaul/
http://bruegel.org/2018/10/european-fiscal-rules-require-a-major-overhaul/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/10/PC-18_2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181105-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181106-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181107-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9360121/4-07112018-AP-EN.pdf/fa00f6ee-7934-40af-9e16-a1c7465c4a81
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