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 PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU STANDARDIZAREA TIC 
 (tehnologia informației și comunicațiilor) 2019 

 
Comisia Europeană a publicat Planul de
acțiune pentru standardizarea TIC
(tehnologia informației și comunicațiilor)
pentru anul 2019,  ce creează o punte de
legătură între politicile UE și activitățile de
standardizare în domeniul TIC. 
Importanța standardizării depășește
interoperabilitatea necesară pentru
finalizarea pieței unice digitale, având în
vedere ritmul rapid de dezvoltare al noilor
tehnologii și al domeniilor precum
inteligența artificială, volumele mari de
date (Big Data), robotica, informatica
dematerializată (cloud computing) și
internetul lucrurilor (Internet of Things,
IoT).  
Planul de acțiune pentru anul 2019
identifică 170 de acțiuni, grupate în 4
tematici: elemente esențiale și securitatea,
provocări societale, inovația pentru piața
unică și dezvoltarea durabilă. [EN] 
 
 (Documentul în limba engleză poate fi

descărcat accesând link-ul: DESCARCĂ)

https://ec.europa.eu/growth/content/2019-rolling-plan-ict-standardisation-released_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34788
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34788


 
Regatul Unit  
Departamentele guvernamentale pentru digitalizare,
cultură, media și sport și afaceri interne au prezentat, în
parlamentul Regatului Unit, Cartea Albă privind
vătămările cauzate de mediul online. 
 
Descărcați documentul accesând următorul link: 
DESCARCĂ

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
Parlamentul European a votat la 18 aprilie 2019 pentru a
confirma acordul privind un raport ambițios privind
punerea în aplicare a transparenței și a informării legat
de impactul asupra durabilității produselor financiare.
Membrii Grupului Socialiștilor și Democraților au preluat
conducerea în acest dosar și au reușit pe mai multe
aspecte-cheie, inclusiv o abordare mai transparentă cu
privire la politicile de remunerare. În conformitate cu
noile norme, băncile, companiile de asigurări și fondurile
de pensii vor trebui să facă pentru prima dată vizibilă
modalitatea prin care sunt incluse riscurile sociale, de
mediu și de guvernanță în procesul de luare a deciziilor.
[EN] 
 
Parlamentul European sprijină suplimentar 10.000 de
angajați pentru a consolida frontierele externe ale UE.
 Parlamentul European a votat în favoarea extinderii
semnificative a Agenției Europene pentru Paza de
Frontieră și de Coastă. Extinderea va include crearea

 
 
Syed Kamall, deputat
britanic și  copreședinte al
Grupului conservatorilor și
reformiștilor din Europa, a
cerut Westminsterului să
ajungă la o înțelegere
Brexit la timp, pentru a evita
participarea la alegerile
europene de luna viitoare,
afirmând acest aspect: „A
sosit timpul pentru
pragmatism. Să facem ce
este necesar”. 
Co-liderul a afirmat că
prelungirea ulterioară a
articolului 50 din TUE până
în 31 octombrie nu a fost

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-achieved-binding-transparency-rules-financial-industry-sustainability-investments


unui corp permanent de până la 10.000 de angajati,
personal operațional, care să contribuie la o mai bună
gestionare a frontierelor externe ale UE. [EN] 
 
La 17 aprilie 2019, Parlamentul European a susținut un
acord încheiat cu Consiliul UE pentru un nou program
LIFE 2021-2027. Este singurul program dedicat în mod
specific acțiunilor privind mediul și clima și rămâne un
instrument financiar crucial, operativ și eficient pentru
atingerea obiectivelor UE. [EN] 
 

 
 
Eliminarea conținutului terorist online: un pas înainte, dar
trebuie făcut mai mult. 
Rachida Dati, purtător de cuvânt a Grupului PPE, în
acest dosar legislativ, a explicat importanța ordinelor de
eliminare transfrontalieră: "Când este vorba despre
conținutul terorist online, timpul este esențial. Din acest
motiv, am insistat ca toate autoritățile competente să
poată trimite ordine de eliminare către toate platformele
online. Dezactivarea accesului la conținutul terorist într-
un singur stat membru nu este suficientă. Acest conținut
periculos ar trebui eliminat în decurs de o oră în toate
statele membre." [EN] 
 
Parlamentul European a aprobat astăzi noua inițiativă de
investiții InvestEU. "Investiția este un maraton, nu o
cursă de viteză. Grupul PPE a reprezentat motorul
pentru înființarea, ajustarea și optimizarea instrumentelor
de investiții ale UE în ultimii doi ani. InvestEU va genera
investiții suplimentare de 700 de miliarde de euro între
2021 și 2027", a declarat deputatul European, José
Manuel Fernandes și europarlamentarul  Othmar Karas.
[EN] 
 

ceva pe care mulți oameni
și l-au dorit. [EN] 
 
 
 

 
 
Majoritatea deputaților din
Parlamentul European au
votat la 17 aprilie 2019,
pentru a permite vânzarea
în Uniunea Europeană a
produselor cu dublă
calitate. Acest lucru va
permite companiilor să
continue practica de
comercializare a produselor
de calitate inferioară în
unele state membre în
același ambalaj ca și
produsele de calitate
superioară din alte state
membre. Parlamentul a
votat în privința mai multor
propuneri de modificare a
legislației privind protecția
consumatorilor în UE, care
a fost prezentată de
Comisia Europeană ca o
"Nouă ofertă pentru
consumatori". [EN]

 
 
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa: Predarea către Europa 2014-2019. Acesta
reprezintă un rezumat al unora dintre numeroasele inițiative pe care le-a abordat grupul ALDE în
ultimii cinci ani și al contribuțiilor deosebite aduse în beneficiul celor 500 de milioane de cetățeni
europeni. [EN] 
 
Deputații europeni liberali și democrați au salutat la 17 aprilie 2019, adoptarea unui acord în
prima lectură, privind atât reglementarea, cât și punerea în aplicare a programului “Orizont
Europa”, care va consolida competitivitatea europeană, va acorda prioritate IMM-urilor și va
extinde cercetarea tematică în întreaga Uniune în următorii ani. Cel puțin 35% din buget este
destinat cercetării legate de schimbările climatice. Acesta oferă, de asemenea, mai mult sprijin
IMM-urilor, cu cel puțin 70% din bugetul Consiliului european al inovării (EIC, faza pilot), nou
înființat, care să fie dedicat IMM-urilor. [EN]

Platforma Europe TOGETHER - o inițiativă a familiei politice
progresiste 

 
europene ce permite dezbaterea ideilor împreună cu cetățenii

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/european-parliament-backs-extra-10000-staff-strengthen-eus-external-borders
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/life-programme-key-shift-sustainable-economy-both-people-and-environment-say-sds
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/online-terrorist-content-a-step-forward-but-more-to-be-done
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/investeu-700bn-to-boost-jobs-and-competitiveness-in-europe
https://ecrgroup.eu/article/kamall_on_brexit_lets_just_get_it_done
https://www.guengl.eu/european-parliament-continues-to-allow-dual-quality-products-in-the-eu/
https://alde.eu/en/news/1300-alliance-of-liberals-and-democrats-for-europe-delivering-for-europe-2014-2019/
https://alde.eu/en/news/1295-horizon-europe-liberals-and-democrats-help-to-deliver-a-strong-research-agenda-for-europe/


 

 
https://www.europe-together.eu/

Dividendul de 2000 de miliarde
de euro al Europei 
 
Cartografierea costurilor „non-
Europei” 2019-2024 
 
Conceptul „costurilor non-Europei” a fost
introdus pentru prima dată de Parlamentul
European în anii 1980. Acesta a fost
folosit pentru cuantificarea potențialelor
câștiguri de eficiență în ceea ce privește
economia europeană de astăzi, prin
continuarea unor serii de inițiative politice
promovate recent de Parlament. 
Acest studiu încearcă să aducă o
contribuție la discuția aflată în desfășurare
privind prioritățile de politici ale Uniunii
Europene pentru următorul ciclu
instituțional de cinci ani, 2019-2024. 
 
Studiul poate fi descărcat accesând
următorul link: DESCARCĂ

https://www.europe-together.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_EN.pdf


Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) care constituie nucleul Planului Juncker a
mobilizat începând cu anul 2015 suma de 335 de miliarde de euro. În plus, a sprijinit crearea a
peste 750 000 de locuri de muncă și o creștere a PIB-ului UE cu 0.6%. până în 2020, se
preconizează că va atinge procentul de 1,3 % din PIB, iar numărul de locuri de muncă la 1,4
milioane. 
Noul program InvestEU, bazat pe FEIS, pentru perioada 2021 - 2027, îşi propune să mobilizeze
suma de 650 de miliarde euro.

 
      Pentru mai multe informații, accesați link-ul :  DESCARCĂ

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_ro.pdf


Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai 
Raport : Drepturi bazate pe vârstă: dimensiunile, dezbaterile politice și cercetare 

 [EN] 
 

 Drepturile de vârstă: O politică a trecutului sau o soluție pentru viitor? [EN] 
 

 
Comisia pentru mediu, schimbări climatice
și energie 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18107en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/seniority-entitlements-a-policy-of-the-past-or-a-fix-for-the-future


 

 
Contribuția autorităților locale și regionale
ale Uniunii Europene pentru punerea în
aplicare cu succes a Strategiei pe termen
lung a Uniunii Europene 
 
Studiul va fi folosit de către Comitetul
Regiunilor în elaborarea unui aviz
privind Strategia Comisiei Europene pe
termen lung pentru 2050, care țintește
obiectivele de decarbonizare pe termen
lung pentru UE și explorează posibilitățile
îndeplinirii obiectivelor Acordului de la
Paris și neutralitatea climatică până în
2050. 
 
Descărcați studiul accesând link-ul:
DESCARCĂ

Forumul societății civile din
Balcanii de Vest solicită un nou
impuls pentru politica de
extindere a UE 
 
A șaptea ediție a Forumului societății
civile din Balcanii de Vest a avut loc la
Tirana la 17 și 17 aprilie 2019 și a lansat
un apel pentru următoarea Comisie
Europeană să mențină politica de
extindere în Balcanii de Vest ca fiind una
dintre prioritățile sale, în interesul regiunii
și al UE. 
 
Luca Jahrier a remarcat, în discursul său,
că extinderea și, în special, răspândirea
valorilor democratice și a standardelor
juridice ale UE în regiunea Balcanilor de
Vest sunt în interesul tuturor.

Angelina Eichhorst (directorul Serviciului European de Acțiune Externă) a subliniat că
organizațiile societății civile sunt esențiale pentru promovarea unui angajament mai puternic din

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_ro.htm
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/contribution-LRAs-EU-LTS.pdf


partea liderilor politici și a societăților în direcția unei schimbări a culturii politice, către
consolidarea democrației, transparenței și a statului de drept, către economii mai durabile. 
Participanții au subliniat în declarația finală că „libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei
sunt condiții prealabile pentru instituirea unor democrații solide”. De asemenea, a fost susținut
rolul important al consiliilor economice și sociale naționale în punerea în aplicare a programelor
economice, negocierea colectivă, ca mecanism-cheie pentru crearea unui sistem de salarizare
echitabil și durabil și combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați. [EN]

 Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a participat vineri (19 aprilie a.c) la o demonstraţie de forţă în faţa
opoziţiei, care manifestează de mai multe luni împotriva puterii sale, reunind zeci de mii de simpatizanţi la
Belgrad.(RO) 
 

 Turcia l-a criticat vehement vineri (19 aprilie a.c) pe preşedintele francez, Emmanuel Macron, pentru că a
primit în cursul zilei o delegaţie a forţelor arabo-kurde angajate în Siria, pe care Ankara le consideră „teroriste”.
(RO) 
 

 Franţa şi Italia vor promova „iniţiative'' privind Libia, unde nu există o soluţie militară la criză, care ar putea
deveni „periculoase'', au anunţat vineri (19 aprilie a.c.), la Roma, miniştrii lor de externe.(RO) 
 

 Comisia Europeană a condamnat vineri (19 aprilie a.c.) evenimentele violente petrecute joi (18 aprilie a.c.)
noaptea la Londonderry, în Irlanda de Nord, unde o jurnalistă a fost ucisă într-un schimb de focuri.(RO) 
 

 Miniștrii de externe ai țărilor din Grupul de la Vișegrad (Polonia, Slovacia, Ungaria și Cehia) au denunțat joi
(18 aprilie a.c), la finalul unei întâlniri la Bratislava cu omologul francez, Jean-Yves Le Drian, o serie de „măsuri
protecționiste” apărate, în viziunea lor, de Franța.(RO) 
 

 Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va schiţa noua sa politică în urma „marii dezbateri naţionale'' pe
care a convocat-o în contextul protestelor „vestelor galbene'', în cursul unei conferinţe de presă ce se va
desfăşura joi (25 aprilie a.c.).(RO) 
 

 Activitatea celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European a luat sfârşit joi (18 aprilie a.c), la Strasbourg,
odată cu încheierea ultimei sesiuni plenare înaintea alegerilor europarlamentare de la finalul lunii mai a.c.(RO) 
 

 Poliția cehă consideră că miliardarul Andrej Babiš, prim-ministrul ceh, ar trebui să fie acuzat pentru o
presupusă implicare în fraudarea subvențiilor acordate de UE, în valoare de două milioane de euro.(EN) 
 

 UE a reacționat într-o manieră neplăcută la un anunț al administrației Trump, conform căruia americanii ar fi
dat în judecată firmele străine care au confiscat proprietăți cubaneze, amenințând că vor înainta cauza
Organizației Mondiale a Comerțului.(EN) 
 

 Parlamentul European a votat marți (17 aprilie a.c.), cu o majoritate covârșitoare, în favoarea adoptării unor
norme menite să protejeze împotriva represaliilor asupra avertizorilor de integritate, subsecvent unor scandaluri
ale unor întreprinderi precum Dieselgate sau Cambridge Analytica.(EN) 
 

 Liderul partidului conservator de guvernământ din Polonia a cerut miercuri (17 aprilie a.c.) liderilor opoziției să
sprijine punctul său de vedere conform căreia țara nu ar trebui să adere la zona euro până când economia nu se
va apropia de cea a vecinilor occidentali.(EN) 
 

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/69636
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/20/serbia-zeci-de-mii-de-participanti-la-o-manifestatie-in-sprijinul-presedintelui-vucic--295793
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/19/turcia-il-critica-pe-emmanuel-macron-pentru-primirea-unei-delegatii-a-kurzilor-sirieni--295784
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/19/roma-si-parisul-promit-initiative-privind-libia--295765
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-condamna-violentele-din-irlanda-de-nord-unde-o-jurnalista-a-fost-ucisa/
https://www.caleaeuropeana.ro/grupul-de-la-visegrad-critica-protectionismul-francez-care-aduce-prejudicii-ue-ca-atare/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/19/emmanuel-macron-organizeaza-prima-conferinta-de-presa-a-presedintiei-sale-pentru-a-raspunde-vestelor-galbene--295727
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/18/activitatea-celei-de-a-opta-legislaturi-a-parlamentului-european-s-a-incheiat--294891
https://www.euractiv.com/section/elections/news/police-recommend-indicting-czech-pm-for-fraud/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-threatens-wto-action-after-us-paves-way-for-cuban-property-lawsuits/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/european-parliament-backs-rules-to-protect-whistleblowers/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/ahead-of-eu-polls-polands-kaczynski-urges-crossparty-anti-euro-stance/


 Parlamentul European a susținut planurile de obligare a serviciilor de găzduire online să elimine conținutul
legat de terorism în termen de o oră de la raportare, în încercarea menită să atenueze răspândirea online a
propagandei extremiste.(EN) 
 

 Programul UE de combatere a evaziunii fiscale, „Fiscalis”, a fost modificat miercuri (17 aprilie a.c.) de către
deputații europeni, când Parlamentul European a aprobat o versiune revizuită, cu un buget mai mare.(EN) 
 

                                                                              
 

 Ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, a dat vineri (19 aprilie a.c) asigurări că cetățenii români
care vor să vină în Regatul Unit nu vor avea nevoie de viză pentru o ședere de până la 90 de zile după Brexit.
(RO) 
 

 Regatul Unit ar trebui să folosească următoarele câteva luni pentru „a se calma și a regândi” decizia sa de a
părăsi Uniunea Europeană, a declarat miercuri (17 aprilie a.c.) candidatul socialiștilor europeni la funcția de
președinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, în cadrul primei dezbateri televizate cu principalul său
contracandidat, cel al popularilor europeni, Manfred Weber.(RO) 
 

 Deputații au dezbătut marți (16 aprilie a.c.) în cadrul ultimei sesiuni plenare de la Strasbourg „extensia
flexibilă” a statutului de membru al Regatului Unit, până la 31 octombrie a.c., și organizarea alegerilor europene .
(RO) 
 

 Președintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a cerut UE să nu trateze Regatul Unit al Marii Britanii ca stat
membru de categoria a doua , de acum până în data limită a ,,Brexit”-ului (31 octombrie a.c.).(EN) 
 

 Nu va exista nici o șansă de a încheia o înțelegere comercială între SUA și Regatul Unit dacă ,,Brexit”-ul pune
în pericol acordul de pace din 1998 dintre Irlanda și Irlanda de Nord, a declarat miercuri (17 aprilie a.c.)
președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi.(EN) 
 

 Secretarul de stat pentru afaceri externe al Regatului Unit al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a avertizat că o
indecizie continuă în ceea ce privește ieșirea din UE a Marii Britanii ar fi „foarte dăunătoare" pentru poziția țării
în lume.(EN) 
 

 Liderul grupului liberal, Guy Verhofstadt, a avertizat marți (16 aprilie a.c.) că decizia de a acorda Marii Britanii
o prelungire a „Brexit”-ului săptămâna trecută ar putea „otrăvi" alegerile europene, în care Marea Britanie ar
putea participa.(EN) 
 

 Un membru important al Partidului conservator al premierului Theresa May îi va comunica acesteia în
următoarele zile să părăsească funcţia până în iunie sau, în caz contrar, se va confrunta cu o nouă încercare a
parlamentarilor de a o înlătura.(RO) 
 

                                                                               
 

 Președinția română a Consiliului intenționează să transmită un set de linii directoare privind aranjamentele
temporare pentru gestionarea refugiaților salvați pe mare până la finele lui mai.(RO) 
 

 Ambasadorul Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană, Gordon Sondland, a declarat că
Președinția României a Consiliului UE a insistat foarte mult pe lângă celelalte state membre mai reticente să
ofere Comisiei Europene mandatul pentru începerea negocierilor comerciale cu SUA, acționând ca ,,un aliat și
partener extraordinar”.(RO) 
 

 Premierul Viorica Dăncilă şi-a exprimat convingerea, miercuri (17 aprilie a.c), că, la finalul celor şase luni ale
preşedinţiei rotative a Consiliului UE, se va vorbi despre România ca despre „o ţară cu voce puternică şi
respectată” în Europa, ea precizând că, în primele 100 de zile de mandat, s-a reuşit finalizarea a 90 de dosare

https://www.euractiv.com/section/digital/news/meps-back-plans-to-quell-online-terrorist-content-but-one-hour-timeframe-is-criticised/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-programme-against-tax-fraud-goes-into-next-round/
https://www.caleaeuropeana.ro/ambasadorul-marii-britanii-in-romania-ofera-asigurari-cetatenii-romani-nu-vor-avea-nevoie-de-viza-de-calatorie-dupa-brexit/
https://www.caleaeuropeana.ro/viziunea-candidatilor-principalelor-forte-politice-din-pe-la-functia-de-presedinte-al-ce-asupra-brexit-frans-timmermans-sper-foarte-mult-ca-marea-britanie-ar-putea-ramane-in-ue-manfred-weber-am-o/
https://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-declaratie-scrisa-catre-guy-verhofstadt-nu-ar-trebui-sa-se-decida-nimic-in-negocierile-privind-brexit-fara-sa-se-tina-seama-pe-deplin-de-pozitia-parlamentului-european/
https://www.politico.eu/article/donald-tusk-urges-eu-not-to-treat-uk-as-second-category-member-state/
https://www.politico.eu/article/nancy-pelosi-no-us-uk-trade-deal-if-brexit-risks-good-friday-accord/
https://www.politico.eu/article/jeremy-hunt-brexit-paralysis-highly-damaging-to-uks-global-image/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/verhofstadt-warns-brexit-extension-could-poison-eu-elections/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/04/21/marea-britanie-un-lider-conservator-ar-urma-sa-ii-ceara-premierului-may-sa-paraseasca-functia-pana-in-iunie-presa--296008
https://www.caleaeuropeana.ro/euobserver-presedintia-romana-a-consiliului-intentioneaza-sa-transmita-un-set-de-linii-directoare-privind-aranjamentele-temporare-pentru-gestionarea-refugiatilor-salvati-pe-mare-pana-la-finele-lui-ma/
https://www.caleaeuropeana.ro/amabasadorul-sua-la-ue-gordon-sondland-despre-presedintia-romana-a-consiliului-am-colaborat-intens-si-eficient-pe-mai-multe-domenii-ca-intr-o-echipa-romania-s-a-dovedit-un-aliat-si-partener-extra/


legislative.(RO) 
 

 România își propune menținerea tematicii patrimoniului pe agenda Uniunii Europene, prin continuarea
măsurilor de sprijin care să asigure implicarea tinerilor, încurajarea turismului local și promovarea mesajelor
pozitive despre identitatea europeană și despre valorile comune ale statelor membre.(RO) 
 

 Consiliul a adoptat luni, 15 aprilie a.c., o directivă care va facilita acordarea de licențe pentru materialele
protejate prin drepturi de autor, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziție pe întreg teritoriul UE.(RO)       
  
 

                                                                                  
 

 Parlamentul European a lansat joi (18 aprilie a.c.) ultimele estimări ale viitoarei sale componențe (cea de-a
noua legislatură), în baza unei compilații a sondajelor naționale reprezentative, Partidul Popularilor Europeni
rămânând cea mai mare familie politică europeană, fiind urmat de familia politică S&D și ALDE.(RO) 
 

 Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit miercuri (17 aprilie a.c.), prin tragere la sorţi, ordinea partidelor pe
buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai, pe primele 3 locuri aflându-se PSD, Alianţa 2020 USR
PLUS şi Partidul Pro România.(RO) 
 

 Cele trei instituții principale ale UE au cerut marți (16 aprilie a.c.) Facebook să își modifice politica de
publicitate înainte de alegerile pentru Parlamentul European, invocând ,,consecințe politice și instituționale
uriașe”, potrivit unei scrisori publicate de liderul ALDE, Guy Verhofstadt.(RO) 
 

 Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat cu privire la pericolul pe care îl presupun
tentativele de manipulare a viitoarelor alegeri europene din luna mai a.c, un scrutin crucial şi asupra căruia se
fac încercări de influenţare, atât din interiorul, cât şi din afara Uniunii Europene.(RO) 
 

 Doar 20 dintre cei 70 de deputați care vor reprezenta Franța în noul Parlament European cunosc deja
sistemul.(EN) 
 

 UKIP a lansat joi (18 aprilie a.c) campania sa pentru alegerile europene, descriindu-se ca fiind „partidul
autentic al Brexit-ului“, încercând astfel să împiedice noul Partid ,,Brexit’’ al lui Nigel Farage.(EN) 
  

 Partidul lui Marine Le Pen nu mai face apeluri pentru părăsirea UE sau renunțarea la euro, încercând, în
schimb, să se reînnoiască cu o poziție naționalistă, ancorată în plan local.(EN)

 euroindicatori| Inflația anuală a scăzut la 1,4% în zona euro și a rămas stabilă la 1,6% în
UE. 
Cele mai mici cote anuale au fost înregistrate în Portugalia (0,8%) și Grecia (1,0%), iar cele mai
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mari cote au fost observate în România (4,2%), Ungaria (3,8%) și Țările de Jos (2,9%). [EN] 

 În 2018, statele membre ale UE au importat îmbrăcăminte în valoare de 166 miliarde EURO,
iar jumătate din totalul importurile au fost din state din afara UE (51% sau 84 miliarde EURO).
Importurile de îmbrăcăminte au venit în principal din China (27 miliarde EURO sau 32%),
Bangladesh (16 miliarde EURO sau 19%) și Turcia (10 miliarde sau 12%). [EN] 
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