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 Parlamentul Finlandei susține rolul parlamentelor
naționale în cadrul guvernanței economice și respinge două
propuneri ale Comisiei Europene.
 
Marea Comisie a Parlamentului finlandez a emis două opinii în care arată că acceptarea
democratică a procesului de luare a deciziilor și sprijinul cetățenilor în chestiuni legate de
Uniunea economică și monetară (UEM) a UE sunt cel mai bine realizate prin intermediul
parlamentelor naționale ale statelor membre ale UE. 
 
Acordurile la nivelul instituțiilor UE nu pot substitui niciuna dintre deciziile parlamentelor naționale

https://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/Grand_Committee_Acceptability-of-decision-making-in-economic-policy-best-implemented-through-national-parliaments.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/valiokunnat/suuri_valiokunta/Pages/default.aspx


în domeniul politicii economice și financiare. 
 
Marea Comisie parlamentară finlandeză consideră că reformele structurale pot fi sprijinite într-o
manieră mai semnificativă și mai eficientă decât instrumentele propuse de Comisia Europeană
privind aprofundarea (reforma) UEM prin îmbunătățirea finanțării prin coeziune și a eficienței
utilizării fondurilor structurale, precum și prin direcționarea fondurilor de coeziune pentru
promovarea sănătății structurale a economiei europene. 
 
Potrivit parlamentarilor finlandezi, un model de direcție centralizat, precum cel propus de
Comisia Europeană în privința reformei UEM, ar transfera o parte din deciziile de politică
economică de la procesul decizional național la Comisia Europeană. O astfel de schimbare de
autoritate ar putea slăbi sistemul democratic de luare a deciziilor de politică fiscal-bugetară la
nivel național. 
 
Comisia parlamentară finlandeză consideră că propunerile de regulamente UE privind
Instrumentul de convergență și Programul de sprijin pentru reforme structurale, publicate
în 2018, ar trebui respinse în forma lor actuală, propusă de Comisia Europeană. 
 
Aceste propuneri de regulamentele ar trebui ajustate astfel încât obiectivele și măsurile lor să fie
în mod clar legate de obiectivele politicii de coeziune a UE, iar finanțarea să fie mai bine legată
de compensarea costurilor reale create de măsurile de reformă structurală. 
 
Viitoarea structură a UEM trebuie dezvoltată astfel încât statele membre să-și păstreze
autoritatea în politica fiscal-bugetară a UE, iar relațiile de responsabilitate să nu fie obscure.

CESE 

Comitetul Economic şi
Social European

"Implementarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă are nevoie de lideri atât la
nivelul UE, cât şi la nivel guvernamental şi de sprijinul societăţii civile" 
CESE (Comitetul Economic şi Social European) speră ca un cadrul ambiţios să fie înaintat în
următorul document de reflecţie al Comisiei "Către o Europă durabilă până în 2030". 
Pe 3 decembrie a avut loc conferinţa "Strategii de dezvoltare durabilă - de la elaborare la
monitorizare: rolul societăţii civile" 
 AICI  găsiţi prezentările furnizate în cadrul conferinţei. 
 

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/66119
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/sustainable-development-strategies-design-monitoring-civil-societys-role/presentations


 
Pe 5 decembrie 2018, Luca Jahier, preşedintele CESE şi Antonio Tajani, preşedintele
Parlamentului European au semnat o declaraţie comună în privinţa alegerilor europene ce vor
avea loc în luna mai 2019.  
Cu prilejul ceremoniei de semnare a declaraţiei, dl Luca Jahier a declarat: "Înţelegerea şi
înglobarea schimbării vor permite Europei să înainteze şi să elaboreze ordinea globală pentru
secolul 21. Nu există o cale de întoarcere. Sunt bucuros să lucrez cu dl Preşedinte Tajani în
scopul reafirmării fundamentelor morale ale modelului nostru de democraţie.
DEDATAASTAVOTEZ da, dar noi, cei de la CESE, DEDATAASTAACTIONEZ". 
Preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani a subliniat: "Parlamentul European este
angajat să răspundă nevoilor şi priorităţilor cetăţenilor - în special în privinţa locurilor de muncă,
creştere, securitate, migraţie, şi schimbările climatice. Toţi avem o miză în aceste alegeri şi avem
datoria de a informa. CESE poate juca un rol important în implicarea partenerilor sociali şi a
societăţii civile extinse în această campanie electorală ce va determina viitorul Europei".

 
 euroindicatori Preţurile la producătorii industriali au

crescut cu 0.8% în zona euro. În creştere cu 0.7% în UE28. 
Cele mai mari creşteri ale preţurilor la producători industriali au
fost observate în Belgia (3.6%), Italia (1.8%), România (1.6%) 
Cele mai mari scăderi ale preţurilor la producători industriali au
fost înregistrate în Estonia (-0.8%), Letonia (-0.6%), Slovenia
(-0.2%) şi Cipru (-0.1%). [EN] 
 

  Număr record în 2017 de pasageri transportaţi pe calea
aerului, mai mult de 1 miliard, cu 70 de milioane mai mulţi,
comparativ cu 2016. Pentru România, cifrele arată o creştere
de +18% a numărului de pasageri. [EN]  

 AICI   Vizualizaţi harta interactivă privind traficul
aerian în    Uniunea Europeană în 2017. 
 

 euroindicatori  PIB-ul şi ocuparea forţei de muncă au
înregistrat o creştere de 0.2% în zona euro. În UE28, PIB-ul
a crescut cu 0.3% şi ocuparea forţei de muncă cu 0.2%. În cel
de-al treilea trimestru al anului 2018, România a înregistrat o
creştere cu 1.8%, comparativ cu trimestrul anterior. [EN] 
 

 Cât cheltuie gospodăriile pe mâncare? În 2017,
gospodăriile din Uniunea Europeană au cheltuit 12.2% din
cheltuielile de consum pe "mâncare şi băuturi nealcoolice". În
România, un procent de 27.8% din totalul cheltuielilor unei
gospodării este acordat pe mâncare şi băuturi nealcoolice. [EN] 
 

 Obiectivul de dezvoltare durabilă 15 "Viaţa terestră"

https://www.dedataastavotez.eu/
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/scannned_official_signed_declaration_05.12.2018_2.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/66121
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9427501/4-04122018-AP-EN.pdf/d97f7c8c-150e-4c01-8c15-7ee5d2587056
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9428738/7-06122018-AP-EN.pdf/50a52d8d-3f61-4517-ace3-d3f56ed5cd91
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9437650/2-07122018-AP-EN.pdf/eadec005-b37c-42e2-a8e7-a8bfc2e74f1d
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181204-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new


urmăreşte progresele realizate în privinţa îmbunătăţirii statutului
ecosistemelor, decelerării degradării pământului şi protejării
biodiversităţii. [EN] 
Vizualizaţi   AICI   situaţia României.

 Bucureștenii vor avea internet Wifi gratuit cu
finanțare de la Uniunea Europeană, iar 224 de
localități din România vor beneficia de astfel de
servicii (RO) 
 

 Comisia Europeană trimite România în faţa
Curţii de Justiţie pentru că nu a recuperat de la
fraţii Micula ajutoare ilegale de până la 92 de
milioane euro (RO) 
 

 Comisia Europeană a prezentat un plan
coordonat, elaborat împreună cu statele membre,
pentru promovarea dezvoltării și utilizării
inteligenței artificiale în Europa (RO) 
 

 Președintele francez se va opune unui acord
comercial UE-Mercosur dacă viitorul președinte
brazilian va retrage țara din acordul de la Paris
(EN) 
 

 Ministrul Apărării al Slovaciei a semnat o
înțelegere pentru a cumpăra 14 avioane de luptă
F-16 fabricate în SUA, pentru a înlocui vechile
MiG-29 fabricate în Rusia (EN) 
 

 România,  sprijinită de Ungaria, a blocat
planurile adoptării de către miniştrii de externe ai
UE a concluziilor critice formulate de Consiliului
Afaceri Externe al UE la adresa Republicii
Moldova, programate pentru luni 10 decembrie
a.c. (RO) 
 

 Comisia Europeană a lansat un plan de
acţiune împotriva dezinformării în mediul online,
cu şase luni înainte de alegerile
europarlamentare, cerând statelor membre şi
companiilor de tehnologie precum Facebook să
se mobilizeze pentru a combate ştirile false pe
Internet (RO) 
 

 Luxemburg va deveni prima țară din lume în
care transportul public va fi gratuit (RO) 
 

 Consiliul UE și Parlamentul European au
ajuns la un acord provizoriu privind bugetul
Uniunii Europene pentru anul 2019 (RO) 

 Kazahstanul dorește organizarea unui summit
UE-SUA-China-Rusia pentru a calma tensiunile
internaționale (EN) 
 

 Președinția austriacă a Consiliului UE:
Renunțarea la modificarea orei oficiale ar putea
avea loc în 2021 (RO) 
 

 Pactul global privind migrația, creat sub egida
ONU, va fi adoptat la Marrakesh (Maroc), în
pofida controverselor generate de acest text (RO) 
 

 Vicepreședintele Comisiei Europene, Andrus
Ansip, a declarat că Europa ar trebui să fie
îngrijorată de producătorii chinezi din domeniul
telecomunicațiilor precum Huawei, din cauza
riscurilor tot mai mari privind securitatea
cibernetică (EN) 
 

 Prioritățile viitoarei președinții române a
Consiliului UE, prezentate în reuniunea informală
a secretarilor de stat şi secretarilor generali din
ministerele afacerilor externe ale statelor membre
UE şi din Serviciul European de Acțiune Externă
(RO) 
 

 Grecia discută cu Uniunea Europeană în
privința extinderii gazoductului TurkStream de pe
teritoriul grec către alte state UE (RO) 
 

 Efectul protestelor „vestelor galbene”:
Guvernul francez face un pas înapoi și suspendă
majorarea taxelor pentru carburanți (RO) 
 

 România primește de la Comisia Europeană
34,27 milioane de euro pentru rambursarea a
75% din costurile de combatere a pestei porcine
africane (RO) 
 

 Donald Trump se folosește de protestele
„vestelor galbene” pentru a ataca Acordul de la
Paris privind schimbările climatice (EN) 
 

 Luxemburg: Premierul liberal Xavier Bettel
și guvernul său de coaliție au fost învestiți pentru
un al doilea mandat (RO) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181205-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/#
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/#
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 Șeful Autorității bancare europene, Andrea

Enria, va deveni șeful Mecanismului unic de
supraveghere, însărcinat cu supravegherea celor
mai mari bănci din Europa (EN) 
 

 Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker: Rămân convins că înainte de sfârșitul
mandatului acestei Comisii România va fi primită
în Spațiul Schengen (RO) 
 

 Consiliul UE a adoptat noi norme pentru
șoferii de camion. Ministrul român al
Transporturilor: Propunerile de compromis ale
Austriei contravin intereselor României (RO) 
 

 Consiliul UE a aprobat poziția sa de negociere
cu privire la regulamentul propus privind
prevenirea difuzării online a conținutului cu
caracter terorist (RO) 
 

 Preşedinţia României la Consiliul UE ar putea
fi o oportunitate pentru organizarea unui summit
la Iaşi, la care să fie invitate şi ţările din
Parteneriatul Estic (RO) 
 

 Parlamentul European va supune la vot în
săptămâna 12-16 decembrie a.c. o nouă
rezoluţie în care solicită admiterea României şi a
Bulgariei în spaţiul Schengen și cere Consiliului
UE să ia o decizie rapidă şi pozitivă asupra
aderării celor două ţări în spaţiul european de
liberă circulaţie (RO) 
 

 Confruntați cu opoziția Grupului de la
Visegrad, Jean-Claude Juncker și Comisia
Europeană au abandonat oficial obiectivul de
reformare a sistemului european de azil (EN) 
 

 Angela Merkel intră în istoria CDU: Annegret
Kramp-Karrenbauer, supranumită ”Mini-Merkel”,
a fost aleasă președinte al Uniunii Creștin
Democrată și devine cel mai puternic om politic
din Germania (RO) 
 

 Uniunea Europeană a convenit un plan de
acțiune pentru o monitorizare consolidată în
privința spălării banilor și finanțării
terorismului (RO) 
 

 Scrumbia afumată de Dunăre a devenit al
cincilea produs românesc recunoscut oficial de
Comisia Europeană (RO) 
 

 Franța regretă respingerea unor măsuri
importante de reformă fiscală la nivelul UE,
respectiv taxa pe tranzacțiile financiare și taxa
digitală (EN) 
 

 O nouă măsură europeană în beneficiul
cetățenilor intră în vigoare: geo-blocarea
nejustificată în comerțul online din UE a fost
eliminată (RO)

 
 UE cere Rusiei și Statelor Unite să salveze

Tratatul privind Forțele nucleare intermediare
(INF), semnat în timpul Războiului Rece
și încălcat de Moscova prin dezvoltarea unui nou
sistem de rachete (RO) 
 

 Franța și Germania propun ca guvernele
statelor membre UE care refuză să găzduiască
refugiați să plătească pentru a fi scutite de la
mecanismul de distribuire automată (EN) 
 

 Belgia instituie un guvern minoritar după ce
disputa privind pactul ONU privind migrația rupe
coaliția. Parlamentul a votat totuși pentru
susținerea pactului. (EN) 
 

 Kosovo va menține tarifele de 100% la
importurile din Serbia atât timp cât Belgradul nu
recunoaște Pristina, sfidând apelurile Uniunii
Europene și ale Statelor Unite pentru
renunțarea la această măsură (RO) 
 

 
 Sondaj Brexit: 52% dintre britanici vor ca

Marea Britanie să rămână în Uniunea
Europeană, înaintea unui vot crucial marți în
Parlamentul de la Londra (RO) 
 

 Un grup de deputați a remis premierului May
o petiție pentru organizarea unui al doilea
referendum (RO) 
 

 Parlamentul britanic o obligă pe Theresa May
să publice integral avizul juridic referitor la
acordul privind Brexit-ul (RO) 
 

 Theresa May respinge speculațiile că ar putea
demisiona dacă legislativul respinge acordul de
Brexit convenit cu UE (RO) 
 

 Theresa May respinge cererea de amânare a
votului pentru Brexit prevăzut pentru 11
decembrie 2018 (EN) 
 

 Avocatul General al CJUE: Marea Britanie
poate revoca unilateral decizia de ieşire din UE
(RO) 
 
Surse: www.agrepres.ro, www.caleaeuropean
a.ro www.euractiv.com, www.politico.eu
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Fondul Social European Plus (FSE+) va
majora bugetul pentru investițiile în educație,
ocuparea forței de muncă și incluziune
socială [EN] 
 
Noul Cod comunitar de vize va impune
controale de securitate mai stricte pentru
cetățenii țărilor terțe [EN] 
 
Consumatorii europeni ar putea beneficia de
o acțiune colectivă pentru repararea
prejudiciilor cauzate de publicitatea
falsă [EN]  
 
Investițiile publice și private în inteligența
artificială din UE ar putea ajunge la 20 de
miliarde de euro până la finele anului 2020
[EN]

Liderul S&D, Udo Bullmann, a criticat lipsa
unui acord al miniștrilor de finanțe europeni
privind taxa pe servicii digitale [EN] 
 
Social-democrații susțin propunerea pentru o
nouă reglementare în relația dintre utilizatorii
din mediul de afaceri și platformele de
intermediere online, precum Amazon, eBay,
Google sau Skyscanner [EN] 
 
În zilele de 7 și 8 decembrie, reprezentanții
S&D au participat la Congresul Partidului
Socialiștilor Europeni (PSE), la Lisabona
[EN]  
 

 
Comisia specială pentru procedura de
autorizare a pesticidelor din PE dorește
redeschiderea discuțiilor privind autorizația de
utilizare a erbicidului Glifosat, asociat riscului
de cancer [EN] 
 

 
Belgia 
La 6 decembrie, Camera Reprezentaților
a adoptat legea de modificare a
Convenției  privind proprietatea

Bulgaria 
La 6 decembrie, Parlamentul a adoptat 
proiectul de lege privind asistența socială
(asistentul personal), care va intra în

https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/more-money-for-education-employment-and-social-inclusion
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/cooperation-in-migration-as-a-condition-for-eu-visas
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/collective-redress-a-first-victory-for-european-consumers
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/europe-steps-up-on-artificial-intelligence
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-finance-ministers-failure-ensure-fair-taxation-tech-giants-disgrace-say-sds
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/fairness-and-transparency-business-users-online-platforms-must-be-guaranteed-say-sds
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/rebuild-social-justice-reshape-capitalism-empower-people-socialists-and-democrats-european
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/time-for-stricter-testing-around-pesticide-authorisation/
http://%20http//www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3322%20%C2%A0
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4594


intelectuală [BE] 
La 6 decembrie a fost adoptată, în
Camera Reprezentanților, rezoluția pentru
susținerea  pactului Global pentru o
migrație sigură, ordonată și regulată, prin
care se soliticită și consultări cu statele
membre în vederea unei definiri a pozițiilor
[BE] 
 

vigoare la 1 ianuarie 2019 [BG] 
La 6 decembrie, în Comitetul pentru
politici regionale, dezvoltare urbană și
autoguvernare locală a început
dezbaterea proiectului de lege privind
modificarea și completarea Legii
dezvoltării spațiale [BG]

 
Croația 
 La 4 decembrie, Comisia pentru muncă,
sistemul de pensii și parteneriatul social a
prezentat rapoartele finale pentru
modificarea legislației referitoare la pensii
[HR] 
La 5 decembrie, Comisia pentru finanțe și
bugetul de stat a prezentat raportul privind
propunerea finală a Legii pentru
confirmarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Croația și Guvernul Republicii
Socialiste Vietnam privind evitarea dublei
impuneri și evitarea plății impozitului pe
venit [HR]  
În plen se discută legea de modificare a
legislației privind sursele de energie
regenerabilă și cogenerarea de înaltă
calitate [HR] 
 
 

Danemarca 
 La 4 decembrie, Comisia pentru imigrare
și integrare dezbate  propunere de lege de
modificare a Legii daneze privind imigrația
și a Codului civil danez [DK] 
La 4 decembrie, Comisia pentru afaceri
juridice  a luat în dezbatere propunerile de
modificare ale Codului de conduită, Legii
privind alegerile parlamentului danez,
Legii prohibiției și a Legii registrului central
al persoanelor [DK] 
La 4 decembrie, în cadrul Comisiei pentru
apărare, reprezentantul Ministerului
Afacerilor Externe a prezentat propunerea
de rezoluție privind
contribuția militară daneză la forțele
navale  ale NATO și promovarea
securității maritime [DK]

 
Estonia 
La 5 decembrie, plenul Parlamentului a
adoptat Legea conform căreia medicii,
practicienii stomatologi, asistentele
medicale și moașele din țările terțe trebuie
să-și completeze formarea practică și să
treacă un examen de limbă pentru a putea
practica pe teritoriul Estoniei [EE] 
La 6 decembrie, plenul Parlamentului a
adoptat legea de modificare a  valabilității
datelor privind reședința [EE]

 
Finlanda 
La 5 decembrie, în sesiune plenară,
Parlamentul a dezbătut pe tema politicii de
apărare a țării [FI] 
La 5 decembrie, Marea comisie a
însărcinat Consiliul de Stat, pe baza
avizului comisiilor de specialitate, cu
negocierile pentru cadrul financiar
multianual UE 2021-2027 [FI]

 

 
Suedia 
La 5 decembrie, Parlamentul a aprobat
modificările în ceea ce privește schimbul
automat de informații privind conturile
financiare și alte aspecte fiscale [SE],
continuarea participării la misiunea de
sprijin NATO în Afganistan [SE]  și a
dezbătut Programul de lucru al Comisiei
Europene pentru anul 2019  [SE] 
La 6 decembrie, Comisia socială a
aprobat propunerea legislativă referitoare
la noile reguli pentru tutun și produsele
derivate [SE] 
 

 

Franța 
La 3 decembrie, Adunarea Națională a
adoptat  proiectul de lege privind
finanțarea asigurărilor sociale [FR]
În Senat, la 3 decembrie, se
discută proiectul de lege pentru
reglementarea înființării locașurilor de
cult  și promovarea
transparenței financiare a acestora [FR]
La 4 decembrie, la Adunarea Națională a
fost înregistrat raportul privind proiectul de
lege care autorizează Guvernul să emită
ordonanțe privind măsurile de pregătire
pentru retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeană [FR]
La 6 decembrie, Guvernul a prezentat, în
plenul Senatului, o declarație urmată de
dezbatere privind impozitarea ecologică și
consecințele acesteia asupra puterii de
cumpărare [FR]

http://%20http//www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3322%20%C2%A0
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3385
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4594
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2580/sittings/ID/9591
http://www.sabor.hr/odbor-za-rad-mirovinski-sustav-i-socijalno-par-9
http://www.sabor.hr/izvjesce-odbora-za-financije-i-drzavni-proracu0299
http://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunam0096%20%C2%A0
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l118/tidsplan.htm%20%C2%A0
http://%20https//www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l113/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/b56/index.htm
http://%20https//www.riigikogu.ee/en/press-releases/plenary-assembly/riigikogu-changed-qualification-requirements-doctors-third-countries/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/riigikogu-changed-date-termination-validity-data-residence/
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/maanpuolustustahto-ajankohtaiskeskustelu.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta_EUn_rahoituskehykset-tuottamaan-tehokkaammin-eurooppalaista-lisaarvoa.aspx
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ytterligare-andringar-vad-galler-automatiskt_H601SkU5
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fortsatt-svenskt-deltagande-i-natos-utbildnings-_H601UF%C3%B6U1
http://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?doktyp=bet&beslutad=1&sort=beslutsdag&sortorder=desc
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfss_2019
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-174.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rapports/r1461/(index)/depots
http://www.senat.fr/ordre-du-jour/files/05_Modification_ODJ_06_11_12_2018.pdf


 
Țările de Jos
La 4 decembrie Comisia pentru afaceri
europene discută abolirea trecerii de la
ora de vară la cea de iarnă [NL] 
La  4  și 5 decembrie au fost organizate
discuții cu ministrul Afacerilor Externe pe
tema Brexitului  [NL] 
 La 5 decembrie, Comisia pentru justiție și
siguranță discută cu reprezentantul
Ministerului de Interne pe tema migrației 
[NL] 
Pe 5 decembrie, Comisia pentru afaceri
europene a oferit un prânz de lucru pentru
delegaţia parlamentului croat. Delegaţia a
inclus preşedinţii comisiilor pentru afaceri
europene şi afaceri externe. Pe durata
întâlnirii, care a avut loc în contextul
preluării Preşedinţiei Consiliului UE de
către Croaţia în 2020, au fost dezbătute
dosare europene actuale precum Brexit şi
Cadrul financiar multianual. Sursa:
Comisia pentru afaceri europene a
Tweede Kamer 
 

 
Letonia 
La 5 decembrie, Comisia pentru afaceri
juridice a discutat modificările aduse
legislației penale [LV] 
Comisia pentru educație, cultură și știință
a discutat asupra proiectului legislativ
"Modificări ale Legii dreptului de autor"
[LV]
 

 
Polonia
La 7 decembrie, la Varșovia a avut loc
întâlnirea dintre președintele Seimului și
președintele Senatului României, pe teme
de cooperare parlamentară și regională,
schimburi economice, proiecte de
infrastructură și cooperare în domeniul
securității [PL] 
La 7 decembrie, în Seim au fost
dezbătute  poiectele de lege referitoare la
pensii și amendamentele la Codul de
procedură penală [PL] 
 

 
Lituania 
La 5 decembrie, Comisia pentru mediu
dezbate Raportul Comisiei către
Parlamentul European și către Consiliu
privind punerea în aplicare a Strategiei UE
de adaptare la schimbările climatice
[LT] și evaluarea progreselor înregistrate
la Conferința de la Katowice
privind monitorizarea și raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră și a
altor mecanisme de informare și
comunicare privind schimbările climatice
la nivel național și la nivelul Uniunii [LT] 
La 5 decembrie, Comisia pentru afaceri
rurale dezbate Comunicarea Comisiei
privind principiile subsidiarității și
proporționalității și Programul de lucru la
Comisiei pentru anul 2019 [LT]

 
Germania 
În intervalul 3-7  decembrie au fost
prezentate: poziția guvernului federal
asupra impozitării digitale,  salariului
minim necesar  pentru combaterea
sărăciei în gospodăriile monoparentale,
impozitării digitale, efectele concediului
parental asupra familiilor, sustenabilitatea
investițiilor la nivel federal, relaxarea
anunțată a supravegherii bancare în
Statele Unite, securitatea aprovizionării cu
energie electrică [DE]

 
Irlanda 
La 4 decembrie, Comisia pentru
agricultură, alimentație și probleme
maritime a dezbătut impactul Brexitului
asupra sectorului agro-alimentar [IE] 
La 5 decembrie, Comisia mixtă pentru
afaceri europene a dezbătut cu privire la 
pregătirile Irlandei pentru Brexit și despre
alte probleme europene [IE]

https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/kamer-bespreekt-afschaffing-zomer-wintertijd
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/brexit-en-mfk-op-de-agenda
https://eunieuws.tweedekamer.nl/tweede-kamer/met-verkiezingen-zicht-nog-geen-langdurige-oplossing-migratie
https://www.houseofrepresentatives.nl/members_of_parliament/committees/eu
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=05.12.2018
https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=05.12.2018
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=473D546342ED17CDC125835C0047112D&symbol=KOMUNIKATY_KOMUNIKAT
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wydarzenia.xsp?symbol=MEDIA_KOMUNIKATY
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15864&p_k=1&p_t=263061
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15864&p_k=1&p_t=263061
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15895&p_k=1&p_t=263063
http://pdok.bundestag.de/index.php?start=auto
https://www.oireachtas.ie/en/committees/schedule/
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20181205-european-union-affairs-committee-to-discuss-brexit-preparedness-with-eu-affairs-minister/


Fundația europeană pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de trai 

Prezentare:  UE: Ultimele evoluții ale
activității de lucru din al treilea semestru al
anului  2018 [EN] 

Prezentare: România: Cele mai
recente evoluții în viața profesională din al
treilea semestru al anului 2018 [EN] 
 
Agenția europeană pentru siguranță și
sănătate în muncă 

Lucrătorii sănătoși, companiile
înfloritoare - un ghid practic pentru
bunăstarea la locul de muncă [EN]

Agenția europeană pentru drepturile
fundamentale 

Raport: Orientări practice privind
modul de evitare a profilului ilicit prin
exemple, studii de caz și jurisprudență din
întreaga UE și din afara acesteia - Ghid
[EN] 
 
Agenția europeană de apărare 

Broșură: Prioritățile de dezvoltare ale
capacității UE [EN] 
 
 
 
 
 

 Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-305/17 
FENS - Energie, Statele
membre nu pot impune o
taxă pe exportul energiei
electrice produse pe
teritoriul lor [RO] 
 

 Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-675/17 
Preindl - Libera circulație a
persoanelor, Titlurile
universitare obținute în
cadrul unor parcursuri de
studii parțial simultane
trebuie să fie recunoscute
automat în toate statele
membre în cazul în care
sunt respectate condițiile
minime de formare
prevăzute de dreptul
Uniunii [RO]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-621/18 
Wightman și alții vs. Secretary of State for Exiting the
European Union [EN] 
 
Regatul Unit este liber să revoce unilateral notificarea
intenției sale de retragere din UE. O astfel de revocare
trebuie hotărâtă în conformitate cu cerințele
constituționale naționale. Efectul acesteia ar fi că 
Regatul Unit rămâne în UE, în aceiași termeni asumați în
calitate de stat membru. Hotărârea stabilește limitele
revocării deciziei de retragere, respectiv: să nu existe
un acord de retragere încheiat între UE și respectivul
stat membru care să fi intrat în vigoare sau, în cazul în
care nu s-a încheiat un astfel de acord, să nu fi
expirat perioada de doi ani de la data notificării
intenției de a se retrage din UE. 
      În urma consultărilor democratice, decizia de
revocare trebuie comunicată în scris Consiliului
European, reconfirmând  calitatea de membru al UE în
statul membru în cauză, în condiții neschimbate în ceea
ce privește statutul său de stat membru și punând capăt
procedurii de retragere.

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2018/eu-level-latest-working-life-developments-q3-2018
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2018/romania-latest-working-life-developments-q3-2018
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-preventing-unlawful-profiling-guide_en.pdf
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-brochure-cdp
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1504562/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1504536/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1512505/ro/
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