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Declaraţia Preşedinţiei austriece  în urma



conferinţei "Subsidiaritatea, un principiu
al construcţiei Uniunii Europene",
Bregenz [EN] 
 

 
 Croația  
La 20 noiembrie, Comisia pentru
drepturile omului și drepturile minorităților
naționale a discutat proiectul final de lege
privind fundațiile (s-a clarificat diferența
dintre fundații și asociații ca entități
juridice fără scop lucrative) [HR] 
Între 22 și 23 noiembrie, în clădirea
Parlamentului croat s-a desfășurat
Conferința interparlamentară "Rolul
parlamentelor în modelarea viitorului
alimentației și agriculturii" [HR]

 
Danemarca 
La 19 noiembrie, pentru prima dată în
istoria Comisiei pentru finanțe, a fost
înființat un grup de lucru, care va avea ca
obiect dezvoltarea durabilă la nivel
mondial [DK] 
La 22 noiembrie, premierul a prezentat, în
ședința Comisiei pentru afaceri europene,
agenda întrunirii extraordinare a
Consiliului Afaceri Generale (art. 50) din
25 noiembrie [DK]
 
 

Estonia 
La 19 noiembrie, proiectul de declarație al
Riigikogu privind Pactul ONU pentru
Migrație, prin care este

Finlanda
La 22 noiembrie, în Comisia pentru afaceri
externe continuă procesul de consultare
privind migrația globală sigură,  în cadrul
dialogului  cu Înaltul Comisariat ONU

https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BKA-2018-11-16-Subsidiarity-Conf..html
http://www.sabor.hr/izvjesce-odbora-za-ljudska-prava-i-prava-nacio0095
http://www.sabor.hr/HR
https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2018/11/ny-arbejdsgruppe-om-verdensmaal
https://www.ft.dk/samling/20181/udvda/EUU/1529951/index.htm
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/ulkoasiainvaliokunta/Sivut/default.aspx


susținută adoptarea documentului,  a
intrat în procedura legislativă [EE]

g
pentru Refugiați [FI] 
La 23 noiembrie, premierul Juha Sipilä
prezintă în ședința Marii Comisii agenda
întrunirii extraordinare a Consiliului Afaceri
Generale (art. 50) din 25 noiembrie [FI]

Franța 
La 22 noiembrie, Senatul a dezbătut, în
ședință publică, "Condițiile pentru punerea
în aplicare a Acordului economic și
comercial global (CETA)"[FR] 
La 22 noiembrie, Adunarea Națională a
adoptat proiectul de lege organică referitor
la lupta împotriva manipulării informațiilor
[FR]
La 23 noiembrie, Adunarea Națională a
adoptat proiectul de lege privind evoluția
locuințelor, planificarea și tehnologia
digitală [FR]

 
Polonia 
La 21 noiembrie, Seimul a aprobat
amendamentul care modifică, conform
deciziei CJUE din 19 octombrie,
dispozițiile referitoare la pensionarea
judecătorilor și judecătorilor Curții
Supreme, din proiectul de lege de
modificare a  organizării Curții Suprme de
Justiție a Poloniei. Senatul are termen 21
decembrie, dar Comisia pentru drepturile
omului a propus adoptarea fără
amendamente [PL]

 
Suedia 
În ședința din 21 noiembrie, a fost votată
legea de modificare a legislației referitoare
la prelucrarea datelor personale în scop
de cercetare [SE] 
La 23 noiembrie a fost adoptată legea
pentru extinderea alocațiilor parentale
[SE] 
 
 

 
Slovacia 
La 21 noiembrie, în Comisia pentru afaceri
externe a început discutarea rezoluției
privind   Pactul Global ONU privind
migrația sigură, reglementată și legală
[SK]

 
Olanda
Pe 29 şi 30 noiembrie 2018, o delegaţie a
Comisiei pentru afaceri europene şi a
Comisiei de finanţe a Camerei
Reprezentanţilor va vizita Bundestagul
german. 
Membrii delegaţiei vor dezbate, împreună
cu omologii lor şi cu miniştrii germani,
teme referitoare la viitorul Uniunii
Europene după Brexit. Cele două părţi
doresc să aibă o viziune comună privind
numoroase domenii financiare, inclusiv
negocierile privind Cadrul financiar
multianual şi situaţia din zona euro. 
Liderul delegaţiei, Foort van Oosten:
"Cooperarea interparlamentară şi
căutarea de noi coaliţii în Uniunea
Europeană sunt aspecte importante după
Brexit, iar această vizită este realizată în
acest context". 
Sursa: Tweede Kamer

https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/others/draft-statement-riigikogu-un-global-compact-migration-accepted-legislative-proceedings/
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/ulkoasiainvaliokunta/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sivut/default.aspx
https://www.senat.fr/aglae/Global/agl20112018.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/ta
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,512,2.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/behandling-av-personuppgifter-for_H601UbU5
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foraldrapenning-for-fler-familjekonstellationer_H601SfU11
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/ParliamentaryDay.aspx?Date=2018-11-21%200:0:0
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03560


Parlamentul European 
Informare: Erasmus 2021-2027 [EN] 
Informare: Programul de lucru al 
Comisiei 2019 [EN] 
 
Fundația Robert Schuman  
Dimensiunea socială: în inima Europei [FR]

Agenția europeană privind mediul 
Vehiculele electrice din ciclul de viață  
și perspectivele economiei  
circulare - TERM 2018 [EN] 
Progresul transporturilor din UE și  
atingerea obiectivelor privind mediul și 
clima [EN] 

Institutul UE pentru studii de securitate 
Al patrulea mandat al lui Putin: Începutul
sfârșitului? [EN] 
 
Agenția Uniunii Europene pentru
Securitatea rețelelor și a informațiilor 
Bune practici pentru securitatea internetului
obiectelor în contextul procesului de
producție inteligentă [EN] 
 
Institutul European pentru Egalitatea de
Gen  
Recomandări pentru îmbunătățirea colectării
de date privind violența domestică de către
organele de poliție și sistemul justiție -
România [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele  Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627139/EPRS_BRI(2018)627139_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627146/EPRS_BRI(2018)627146_EN.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-493-fr.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle
https://www.eea.europa.eu/publications/progress-of-eu-transport-sector-1
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2011%20Russia.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-security-of-iot
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20181304_mh0118132enn_pdf-ro.pdf


conexate C-626/15, C-659/16
- Comisia/Consiliul (AMP Antarctique) [EN]

29/17 Novartis Farma - apropierea legislațiilor
[EN]

Curtea de Conturi a Germaniei
este rezervată în privința
viitorului Fond Monetar
European al UE 
 

Curtea de Conturi Federală a publicat un
raport în care arată că propunerile
actuale ale Comisiei Europene privind
înființarea viitorului Fond Monetar
European (FME) vor provoca câteva
riscuri bugetului de stat (bugetul federal).

 euroindicatori - Producţia în construcţii a crescut cu
2.0% în zona euro şi cu 1.7% în UE28 [EN] 
 

 O gamă largă de indicatori pentru detectarea timpurie a
dezechilibrelor macroeconomice [EN] 
 

 Întreprinderi mici şi mijlocii - o vedere de ansamblu [EN] 
 

 UE - Unul din trei oameni nu poate face faţă cheltuielilor
neprevăzute [EN] 
 

 Poţi să-ţi permiţi o maşină? În 2017, 7.0% din populaţia
UE nu şi-a putut permite achiziţionarea unei maşini. În
România, mai mult de o persoană din 5 nu şi-a putut permite o
maşină (29.8%) [EN]  
 

 Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 4.5% în UE. În
România, pentru 2016-2017, a crescut cu 13.6% (exprimat în
tone-kilometri) [EN]

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1455069/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1457219/ro/
https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen/sonderberichte/emf/2018-special-report-federal-budget-risks-associated-with-the-creation-of-a-european-monetary-fund-emf?set_language=en
https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen/sonderberichte/emf/2018-special-report-federal-budget-risks-associated-with-the-creation-of-a-european-monetary-fund-emf?set_language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9385909/4-19112018-AP-EN.pdf/6343db01-96e7-4b7c-8632-e6217a465068
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9394392/2-21112018-AP-EN/5885909b-2ffd-4df3-aab6-40f7b1696ca8
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181119-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181124-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181125-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181123-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new


 SEDEC  - Comisia pentru politica socială,
educaţie, ocuparea forţei de muncă,
cercetare şi cultură 
26.11.2018| Conferinţa inter-
instituţională "Reuşita Pilonului
european al drepturilor sociale - O
perspectivă teritorială"
 
Mai multe informaţii aici 
 

 NAT  - Comisia pentru resurse naturale 
28.11.2018| Cea de-a 21-a reuniune a
comisiei 
 
Adoptarea proiectului de opinie privind
Digitalizarea în sectorul sănătăţii
(Raportor: Fernando LÓPEZ MIRAS) 
Dezbatere privind vaccinurile -
protejarea sănătăţii, salvarea de vieţi 
Prezentarea Atlasului european al
mărilor  
 
Mai multe informaţii aici

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-timeline_en.pdf
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/sedec-conference-delivering-European-social-pillar-territorial-perspective.aspx
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/NAT---21st-commission-meeting--.aspx


 Uniunea Europeană deschide calea spre
lansarea strategiei UE pentru Asia Centrală (EN) 
 

 Rusia arestează trei nave militare ucrainene
în Marea Neagră. Tensiunile sunt pe cale de a
escalada (RO) 
 

 UE şi NATO fac apel la detensionarea
situației din Marea Azov după incidentul armat
dintre navele ruseşti şi cele ucrainene (RO)  
 

 Aproape 900 de municipalități din România au
aplicat pentru programul WIFI4EU, care le oferă
15.000 de euro pentru instalarea echipamentelor
Wi-Fi în spațiile publice (RO) 
 

 Comisia pentru ocuparea forței de muncă și
afaceri sociale (EMPL) a Parlamentului European
a adoptat raportul privind Autoritatea europeană
a muncii și raportul privind coordonarea
sistemelor de securitate socială (EN) 
  

 Ministrul delegat pentru afaceri europene,
George Ciamba,  a subliniat la Viena importanţa
coeziunii ca temă centrală a Preşedinţiei
României la Consiliul UE (RO)  
 

 Comisia Europeană a început să adune opinii
din partea statelor membre și a industriei
ambalajelor înainte de o revizuire cuprinzătoare a
normelor UE privind deșeurile de ambalaje, parte
a eforturilor de a stimula ratele de reutilizare și
reciclare până în 2030 (EN) 
  

 Băncile franceze şi-au redus planurile privind
mutarea angajaţilor din Londra (RO)  
 

 Conform Eurostat, românii petrec cel mai
puțin timp la cumpărături, iar germanii cel mai
mult (RO) 

 Eurobarometru: Trei din patru europeni susţin
moneda unică şi consideră că este un lucru bun
pentru blocul european (RO) 
 

 Negocierile pentru bugetul Uniunii Europene
2019 s-au încheiat fără rezultat. România trebuie
să fie pregătită să gestioneze o situație de criză
în timpul Președinției Consiliului UE (RO) 
 

 Numărul cetățenilor UE care trăiesc și
muncesc într-o altă țară a UE s-a dublat în ultimul
deceniu, ajungând în prezent la 17 milioane de
cetățeni (EN) 
  

 Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat că în
Parlamentul României va fi votată, în scurt timp,
ultima formă a programului preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene (RO) 
 

Consiliul UE a adoptat o nouă strategie
împotriva armelor de calibru mic și a
armamentului ușor ilicit (SALW) și  muniției
aferente, intitulată „Securizarea armelor, protecția
cetățenilor” (RO) 
 

 O anchetă efectuată la Biroul european de
sprijin pentru azil a constatat mai multe abateri
precum încălcarea normelor privind achizițiile
publice sau hărțuirea personalului și a
recomandat o acțiunea disciplinară împotriva
fostului șef al acesteia (EN)  
 

 Uniunea Europeană ajunge la un acord
privind examinarea investiţiilor străine, pentru
protejarea intereselor statelor membre (RO) 
  

 Miniștrii de finanțe ai Franței și Germaniei au
prezentat o propunere concretă de buget separat
al zonei euro până în 2021 (RO) 
 

https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/brussels-ministerial-paves-the-way-to-launching-eu-central-asia-strategy/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/26/escaladare-a-tensiunilor-intre-kiev-si-moscova-care-aresteaza-trei-nave-militare-ucrainene-in-marea-neagra--216847
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/11/26/ue-si-nato-fac-apel-la-detensionarea-situatiei-dupa-incidentul-armat-dintre-navele-rusesti-si-cele-ucrainene--216828
https://www.caleaeuropeana.ro/aproape-900-de-municipalitati-din-romania-au-aplicat-pentru-programul-wifi4eu/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/european-parliament-strengthens-european-social-pillar/
https://www.agerpres.ro/politica/2018/11/23/ciamba-la-viena-a-subliniat-importanta-coeziunii-ca-tema-centrala-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue--216340
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/fri-brussels-plans-new-eu-packaging-rules-to-cut-waste/?_ga=2.11183996.930736568.1543078066-2046590230.1543078066
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/23/bancile-franceze-si-au-redus-planurile-privind-mutarea-angajatilor-din-londra--216331
https://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romanii-petrec-cel-mai-putin-timp-la-cumparaturi-iar-germanii-cel-mai-mult/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-trei-din-patru-europeni-vad-moneda-euro-ca-pe-ceva-pozitiv/
https://www.caleaeuropeana.ro/negocierile-pentru-bugetul-uniunii-europene-2019-s-au-incheiat-fara-rezultat/
https://www.politico.eu/article/report-eu-citizens-living-and-working-in-another-eu-state-doubled-in-past-10-years/
https://www.agerpres.ro/politica/2018/11/21/premierul-dancila-in-scurt-timp-in-parlamentul-romaniei-va-fi-votata-ultima-forma-a-programului-presedintiei-consiliului-ue--214297
https://www.caleaeuropeana.ro/consiliul-ue-a-adoptat-o-noua-strategie-impotriva-armelor-de-foc-ilicite/
https://www.politico.eu/article/watchdog-finds-misconduct-at-european-asylum-support-office-harassment/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/20/ue-ajunge-la-un-acord-privind-examinarea-investitiilor-straine-pentru-protejarea-intereselor-statelor-membre--214137
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrii-de-finante-ai-frantei-si-germaniei-au-prezentat-o-propunere-concreta-de-buget-separat-al-zonei-euro/


 
 Ministrul delegat pentru afaceri

europene, George Ciamba, a participat la Viena
la reuniunea de bilanţ a trio-ului de Preşedinţii
Estonia-Bulgaria-Austria (RO)  
 

 UE dorește să joace rolul de arbitru în
războiul rece comercial dintre SUA și China,
mizând pe reformarea Organizației Mondiale a
Comerțului (OMC) (EN) 
  

 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) a
găzduit la Bucureşti o reuniune privind piaţa
muncii şi a relaţiilor industriale din Uniunea
Europeană, în contextul preluării Preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene de către România,
la 1 ianuarie 2019 (RO)  
 

 Kosovo a crescut tarifele vamale pentru
mărfurile sârbe și bosniace de la 10 la 100%,
după ce Serbia i-a blocat fostei provincii drumul
de a deveni membru al Interpol (EN) 
  

 România ar putea adera la zona euro în anul
2024. Condițiile esențiale pentru îndeplinirea
acestui obiectiv sunt creșterea economică anuală
de 4% și creșterea PIB pe cap de locuitor la 70%
(RO) 
 

 Rusia vizează noi piețe pentru exporturile de
grâu, o provocare pentru SUA şi UE (RO)  
Președintele PE, Antonio Tajani, la București:
Europa are nevoie de mai multă politică şi mai
putină legislație pentru lucruri mărunte (RO) 
 

 Comisia, Consiliul și Parlamentul European
au convenit să faciliteze utilizarea
îngrășămintelor organice, pentru care până în
prezent nu a existat un cadru de reglementare,
cu condiția ca acestea să conțină mai puțin
metale grele în viitor (EN) 
  

 Hans-Olaf Henkel, vicepreședintele grupului
Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR)
din cadrul Parlamentului European recomandă
guvernului României sistemul de învățământ dual
din Germania pentru combaterea șomajului în
rândul tinerilor (RO) 
 

 Gazprom a decis să prelungească gazoductul
TurkStream prin Bulgaria, Serbia, Ungaria şi
Slovacia (RO)  
 

 Președintele Parlamentului European,
Antonio Tajani, dialog cu tinerii români: Corupția

 Comisia Europeană nu este îngrijorată de
capacitatea României de a gestiona președinția
Consiliului UE: “Avem încredere în
profesionalismul viitoarei președinții românești”
(RO) 
 

 Conform şeful Delegaţiei UE la Chişinău,
Uniunea Europeană urmează să-şi suspende
oficial asistenţa macrofinanciară pentru
Republica Moldova (RO)  
 

 Comisarul european Corina Creţu face
bilanţul impactului fondurilor de coeziune în
România: 51.000 de noi locuri de muncă, 100 de
policlinici şi spitale modernizate (RO) 
 

 Ministrul Teodor Meleşcanu a subliniat la
Bruxelles importanţa menţinerii angajamentului
UE faţă de stabilitatea şi securitatea statelor din
Asia Centrală (RO)  
 

 Ministrul de externe ungar a solicitat
răspunsuri de la Comisia Europeană şi ONU în
legătură cu cardurile de debit pentru migranţi
(RO)  
 

 Germania propune condiții stricte de
eligibilitate pentru acordarea de resurse din
Fondul Monetar European pentru ajutorarea
statelor din zona euro aflate în dificultate (EN) 
  

 Banca Centrală Europeană este "în negocieri
avansate" cu 25 de bănci pentru licenţe post-
Brexit (RO)  
 

 Lideri din Balcani discută la Viena despre
cooperarea regională pe drumul spre aderarea
ţărilor lor la UE (RO) 
 

  
 Liderii celor 27 de state membre ale UE au

aprobat acordul cu Regatul Unit privind Brexit-ul
(RO)  
 

 MAE: Au fost atinse obiectivele urmărite de
România în negocierea Acordului de retragere
din UE a Regatului Unit (RO)  

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/11/23/comunicat-de-presa-mae--216310
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-wants-to-act-as-arbitrator-in-the-cold-trade-war/?_ga=2.53855840.930736568.1543078066-2046590230.1543078066
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/11/23/mmjs-reuniune-privind-piata-muncii-si-a-relatiilor-industriale-din-uniunea-europeana--216189
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovo-hits-serbia-bosnia-with-100-customs-fees-after-interpol-snub/
https://www.caleaeuropeana.ro/romania-ar-putea-adera-la-zona-euro-in-anul-2024-conditiile-esentiale-pentru-indeplinirea-acestui-obiectiv-crestere-economica-anuala-de-4-si-cresterea-pib-pe-cap-de-locuitor-la-70/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/11/23/rusia-vizeaza-noi-piete-pentru-exporturile-de-grau-o-provocare-pentru-sua-si-ue--215921
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-pe-antonio-tajani-la-bucuresti-europa-are-nevoie-de-mai-multa-politica-si-mai-putina-legislatie-pentru-lucruri-marunte/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/the-eu-finally-provides-legal-framework-for-organic-and-recycled-fertilisers/
https://www.caleaeuropeana.ro/de-la-bucuresti-vicepresedintele-ecr-din-pe-hans-olaf-henkel-recomanda-guvernului-romaniei-sistemul-de-invatamant-dual-din-germania-pentru-combaterea-somajului-in-randul-tinerilor/
https://www.agerpres.ro/categorie/page/3?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
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este o problemă în toate statele UE, nu doar în
România și aceasta vizează și cetățenii, nu doar
guvernele (RO) 
 

 Miniștrii din zece state europene au invitat
Comisia să pună în aplicare o strategie "credibilă
și cuprinzătoare" pentru o Europă cu emisii zero
până în 2050 (EN) 
  

 Comisia Europeană a prezentat un plan de
acțiune pentru sporirea eficienței, a
transparenței și a securității juridice în ceea ce
privește dezvoltarea unor standarde armonizate
pentru o piață unică pe deplin funcțională (RO) 
 

 Comisia Europeană respinge din nou bugetul
Italiei pe 2019 și deschide calea unor
sancțiuni printr-o procedură de deficit excesiv
(RO) 
 

 Turcia afirmă că în calea aderării sale la UE
au fost puse ''obstacole politice'' care împiedică
creșterea economică, bunăstarea şi stabilitatea
politică a Uniunii Europene, și consideră că UE
trebuie să deschidă porțile pe care le-a închis
(RO)  
 

 Președintele francez Emmanuel Macron
pledează pentru o Europa cu două sau trei viteze
și schimbarea tratatelor europene (EN) 
  

 Comisarul pentru migrație vine în România
pentru a discuta prioritățile în domeniul migrației
și afacerilor interne în contextul viitoarei
președinții a Consiliului UE (RO) 
 

 Cancelarul austriac: Oprirea migraţiei ilegale
trebuie să se înscrie în lupta Europei împotriva
creșterii antisemitismului (RO)  
 

 Comisia Europeană apreciază că România nu
a adoptat nicio acțiune ca răspuns la
recomandarea din luna iunie a Consiliului UE în
materie de corecție a abaterii de la traiectoria de
ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu
(MTO) (RO) 
 

 Kim Jong-yang din Coreea de Sud a fost ales
președinte al Interpol, surclasându-l pe
candidatul rus a cărui candidatură a exprimat
îngrijorări în Europa și în SUA (EN) 
 

 România se află pe ultimul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce privește gradul de
digitalizare al economiei și al societății (RO)  

 
 Antonio Tajani: Parlamentul European va vota

acordul privind Brexit-ul în ianuarie sau februarie
2019 (RO)  
 

 Theresa May: Parlamentul britanic se va
pronunţa prin vot asupra acordului privind Brexit-
ul înainte de Crăciun, cel mai probabil în jurul
datei de 11 decembrie 2018 (RO)  
 

 Macron: Brexit-ul arată că Uniunea
Europeană are nevoie de o refondare (RO)  
Jean-Claude Juncker: Plecarea Regatului Unit
din Uniunea Europeană este o tragedie (RO)  
 

 Klaus Iohannis: Dacă acordul privind Brexit se
aprobă, drepturile românilor sunt perfect protejate
(RO) 
 

 Michel Barnier: Vom rămâne parteneri şi
prieteni cu Marea Britanie după Brexit (RO)  
 

 Preşedinta Lituaniei nu exclude noi alegeri
sau un al doilea referendum privind Brexit-ul în
Marea Britanie (RO)  
 

 Spania şi Marea Britanie au ajuns la un acord
în privinţa Gibraltarului, înlăturând astfel unul
dintre ultimele obstacole în calea acordului
privind Brexitul (RO)  
 

 Spania solicită un angajament „scris” al
Regatului Unit cu privire la Gibraltar înaintea
summitului extraordinar din 25 noiembrie a.c.
(RO)  
 

 Premierul spaniol Pedro Sanchez amenință
că își va exercita dreptul de veto asupra
acordului privind Brexit-ul dacă nu se rezolvă
problema Gibraltarului (RO)  
 

 Ministrul britanic al economiei asigură că
acordul asupra Brexit va avea un impact minim
negativ asupra economiei (RO)  
 

 Regatul Unit și Uniunea Europeană au căzut
de acord asupra textului privind viitoarea relație
post-Brexit  între cele două părți (RO)  
 

 Theresa May consideră că poate obţine
aprobarea parlamentului britanic pentru acordul
negociat cu UE (RO)  
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ș ț
 

 Uniunea Europeană adoptă noi măsuri pentru
consolidarea propriei apărări. Miniștrii Apărării și
de Externe au convenit înființarea unei școli
europene de spionaj în cadrul PESCO (RO) 
 

 Polonia a anunțat un amendament legislativ
prin care dă înapoi în reforma privind Curtea
Supremă, care s-a aflat în centrul disputei sale cu
Uniunea Europeană (RO) 
 

 Vera Jourova, comisarul european pentru
justiție, în vizită în țara noastră: Aștept ca
România să urmeze recomandările MCV (RO) 
 

 Uniunea Europeană a convenit provizoriu
asupra unor reguli pentru un sistem amplu de
coordonare a controlului investițiilor străine în
Europa, în special a celor provenind din China
(EN) 
 

 Autoritatea Naţională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat
în consultare publică Strategia națională pentru
implementarea tehnologiilor 5G în România până
la 15 decembrie 2019 (RO)

 Guy Verhofstadt, negociatorul-șef al
Parlamentului European pentru Brexit, la
București: Drepturile studenților vor fi protejate
după Brexit; ei nu trebuie să fie „victimele unei
decizii stupide” (RO)  
 

 Cetățenii europeni și britanici vor continua să
se bucure de călătoriile fără viză de ambele părți
după Brexit, cel puțin pentru vizitele pe termen
scurt, dacă proiectul de declarație politică privind
viitoarele relații post-Brexit va fi agreat de ambele
părți (EN) 
  

 Theresa May: Perioada de tranziţie post-
Brexit trebuie să se încheie înainte de alegerile
parlamentare din 2022 (RO)  
 

 Theresa May: Acordul cu UE privind Brexit le
va asigura britanicilor controlul asupra asupra
fluxului de cetăţeni din UE care intră în ţara lor
(RO) 
 

 Președintele României: Brexitul se va
produce în timpul președinției României a
Consiliului UE (RO) 
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Comisia pentru ocuparea forței de muncă și
afaceri sociale din Parlamentul European a
votat în favoarea înființării Autorității
Europene a Muncii [EN] 
 
În 20 noiembrie, Manfred Weber a vizitat
Polonia, în prima vizită internațională în
calitate de „Spitzenkandidat” [RO] 
 
Françoise Grossetête, vicepreședinta
grupului PPE, susține că bugetul Italiei va
afecta indirect toate țările din zona euro [EN] 
 
Comisia pentru transport și Comisia pentru
industrie din PE au aprobat programul
„Conectarea Europei” post 2020,
pentru investiții în infrastructura europeană
de înaltă performanță [EN] 
 

 
Comisia pentru afaceri juridice din
Parlamentul European a votat în favoarea
consolidării directivei privind protecția
avertizorilor de integritate [EN] 
 
Verzii și-au ales candidații la șefia Comisiei
Europene, în perioada 23-25 noiembrie, la
Berlin. Aceștia sunt Ska Keller și Bas
Eickhout [EN] 
 

 
În 22 și 23 noiembrie, membrii GUE/NGL s-
au întâlnit cu politicienii de stânga austrieci, la

Reprezentanții S&D au votat în favoarea
raportului privind egalitatea de gen și politicile
fiscale [EN] 
 
Liderul S&D, Udo Bullmann, a afirmat că
Italia trebuie să intre într-un dialog constructiv
cu Comisia Europeană pe tema bugetului său
pentru 2019 [EN] 
 
În 22 noiembrie, reprezentanții S&D s-au
întâlnit cu academicieni și membri ai societății
civile în Copenhaga, pentru a discuta despre
democrație și statul de drept. Evenimentul
face parte din inițiativa grupului S&D,
#EuropeTogether [EN] 
 

 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
din Parlamentul European a votat pentru
creșterea bugetului alocat programului
Horizon Europe 2021-2027 [EN]  
 
Reprezentantul ECR, Daniel Dalton, a
afirmat că nu se dorește cu adevărat o piață
unică a serviciilor în UE [EN] 
 

 
Grupul ALDE susține consolidarea legislației
care stabilește numele de domeniu „.eu” [EN] 
 
Comisia pentru industrie din PE a adoptat
raportul legislativ privind programul Europa
digitală 2021-2027, cu investiții în securitate
cibernetică și inteligență artificială [EN]  
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Viena, pentru a discuta despre amenințările
curente la adresa Europei [EN]

 
 

www.cdep.ro Camera Deputaţilor - Pagina oficială @cdep_ro

cameradeputatilor IPEX - Camera Deputaţilor

Copyright © 2018 Direcţia pentru Uniunea Europeană. 
 
Autori: 
Daniela Şerban 
Dana Honciuc 
Ioana Cristina Vida 
Filip Clem 
Ana Maria Chirilă 
Ilhan Ibram - Corespondent IPEX
 
 
Photo Credits: 
©European Parliament 
©Committee of the Regions 
Icons made by Vectors Market, Freepick from www.flaticon.com

 
Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 
ilhan.ibram@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

http://www.guengl.eu/news/article/gue-ngl-news/left-meps-to-set-out-challenge-to-kurzs-europe-with-austrian-allies-in-vien
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.home?idl=1
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.home?idl=1
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
file:///C:/Users/dana.vasiliu/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///C:/Users/dana.vasiliu/Downloads/*%7CUNSUB%7C*

