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Raportul vine în sprijinul factorilor de
decizie prin extrapolarea perspectivelor
tendințelor globale actuale, explorarea
unor incertitudini majore care vor contura
viitorul Europei și prin anticiparea
anumitor opțiuni și decizii cu care lumea s-
ar putea confrunta în următoarea decadă. 
Având în vedere că lumea devine mai
puțin liberă, are loc un transfer de putere
la nivel global, economia mondială se
orientează spre Est și conectivitatea este
noua geopolitică, raportul explorează
principalele mega-tendințe: 
- schimbările climatice; 
- demografia; 
- urbanizarea; 



- creșterea economică; 
- consumul energetic; 
- conectivitatea; 
- geopolitica. 
Mega tendințele sunt tendințe care au loc
pe scară largă și afectează grupuri mari
de oameni, state, regiuni și, în multe
cazuri, întreaga lume. Mega-tendințele se
desfășoară pe perioade extinse de timp,
în mod normal, de cel puțin o decadă, iar
de cele mai multe ori, depășește acest
interval.  
Pentru că mega-tendințele sunt
măsurabile și afectează multe persoane
pentru o perioadă lungă de timp, acestea
acordă un nivel crescut de vizibilitate unui
viitor conturat, în trecut, cu neclaritate.
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Germania
Guvernul federal a prezentat: proiectul de
lege pentru ratificarea Tratatului de
cooperare și integrare franco-
german [DE]; proiectul de lege pentru
modificare legislației referitoare la
integrare [DE]; proiectul de lege pentru
pregătirea și formarea forței de muncă
provenite din rândul solicitanților de azil
[DE]; proiectul de lege pentru modificarea
condițiilor pentru obținerea dreptului de
azil [DE].
În întrebările și interpelările adresate
guvernului federal și în răspunsurile date
de guvern au fost abordate diferite
teme: confidențialitatea și securitatea
comunicării electronice în domeniul

 
 

Țările de Jos 
Principalele teme dezbătute au
fost: poziția guvernului în ceea ce privește
competitivitatea la nivel european
[NL]; modificarea legii pentru
managementul mediului în scopul
transpunerii prevederilor Directivei UE
2018/410 pentru rentabilizarea și
reducerea emisiilor de dioxid de carbon și
a sporirii investițiilor în acest domeniu
[NL]; modificarea legislației pentru brevete
în scopul transpunerii prevederilor
Regulamentului UE 1257/2012 de punere
în aplicare a unei cooperări consolidate în
domeniul creării unei protecții unitare prin
brevet [NL]; politica agricolă comună și

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/espas/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910051.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908692.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910053.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910053.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z09350&did=2019D19129
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01949
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01909


notarial [DE]; Strategia națională pentru
turism [DE]; reformarea meseriei de
psihoterapeut [DE]; vaccinarea
obligatorie [DE]; legislația referitoare la
celulele stem [DE]; stadiul introducerii
impozitului digital [DE]; poziția guvernului
federal la summitul G20 din Japonia cu
privire la monedele
virtuale [DE]; recunoașterea diplomelor
medicilor, stomatologilor și farmaciștilor
străini [DE]; restricționarea libertății de
informare [DE]; recunoașterea
certificatelor obținute pentru participarea
la cursuri online [DE]; echitatea în
domeniul digital [DE] cooperarea
structurată permanentă la nivelul
UE [DE].     
 

 
Suedia 
Riksdagul a adoptat un amendament la
Codului penal pentru a pune în aplicare
Directiva privind combaterea fraudelor
 îndreptate împotriva intereselor financiare
ale Uniunii Europene prin mijloace de
drept  penal [SE]. 
Riksdagul a aprobat: modificarea Legii
medicamentelor în scopul transpunerii
prevederilor Regulamentul UE 2016/161
pentru stabilirea de norme detaliate pentru
elementele de siguranță care apar pe
ambalajul medicamentelor de uz uman
[SE]; o moțiune prin care se solicită
guvernului crearea unui  consiliu național
de securitate pentru gestionarea crizelor
[SE]. 
 
 
 
 

planul strategic național [NL]; societatea
digitală și democrația [NL]; modificarea
legislației referitoare la
embrioni [NL]; propunerea de modificare
a Legii privind îngrijirea copiilor în legătură
cu programul național de vaccinare
[NL]; dialogul politic și acordul de
cooperare dintre UE și Cuba [NL]; analiza
beneficiilor sociale ale administrației
digitale [NL]. 
 

 
Franța 
Senatul a lansat o consultare publică
privind proiectul de lege pentru reformarea
funcției publice [FR]. 
A fost creată o comisie specială pentru
problematica suveranității digitale [FR] 
În comisiile Senatului au fost
dezbătute: organizarea teritorială a
sistemului de sănătate [FR]; adaptarea
Franței la schimbările climatice până în
anul 2025 [FR]; problemele de mediu și
teritoriale ale dezvoltării eoliene [FR] 
Adunarea Națională a adoptat proiectul de
lege referitor la restaurarea catedralei
Notre Dame [FR]. 
În comisiile Adunării Naționale a fost
dezbătut proiectul de lege pentru
reformarea funcției publice [FR]. 
 

 
Italia 
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru
modificarea Codului penal în ceea ce
privește incriminarea legăturilor dintre
oamenii politici și organizațiile criminale
[IT] și proiectul de lege privind relansarea
sectorului agricol [IT]. 
 

 
Austria 
În Consiliul Național au fost dezbătute
probleme legate de: strategia pentru
migrație din cadrul programului guvernului
federal [DE]; modificarea legislației
referitoare la transparența bazelor de date
[DE] și la protecția mamelor [DE]. 
Consiliul Federal a avut ca temă principală
de dezbatere penalități pentru
nerespectarea obiectivelor privind clima
[DE]. 
 

 
Luxemburg 
Camera Deputaților a dezbătut proiectul
de lege pentru aplicarea și modificarea
pevederilor Regulamentului UE privind
prevenirea geoblocării nejustificate și a
altor forme de discriminare bazate pe
cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau
sediul clienților pe piața internă [FR].

 
Belgia 
Camera Reprezentanților a adoptat
proiectul de modificare  a legii privind
instituirea unei suspendări a obligațiilor de
plată a contribuțiilor sociale pentru
lucrătorii independenți [FR] și a legii
privitoare la valoarea pe taxa adăugată
[FR]. 
 

Portugalia 
Au fost adoptate proiectele de rezoluție
prin care se solicită Guvernului:
să consolideze resursele Centrului
național de pensii și să prevadă
posibilitatea acordării pensiei provizorii
pentru limită de vârstă [PT] și să realizeze
un plan pentru împiedicarea deșertificării
teritoriului [PT]. 
Guvernul a depus la Parlament proiectele
de lege pentru: aprobarea Cărții
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/offentlig-forvaltning_H601KU28
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01271
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01870
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01663
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01544
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02002
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05006
http://www.senat.fr/presse/cp20190513b.html
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Drepturilor Fundamentale în epoca
digitală [PT] și pentru gratuitatea
manualelor școlare în învățământul
obligatoriul de stat [PT].

La 13 mai 2019, miniștrii de externe și reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și miniștrii de externe ai celor
șase state din cadrul Parteneriatului estic au aniversat 10 ani de la înființarea Parteneriatului. [EN] 
"La zece ani de la crearea sa, Parteneriatul estic are nevoie de revizuire... Este necesară o nouă
abordare pentru viitorul Parteneriatului estic în trei domenii distincte: în domeniul apropierii legislative, al
instituționalizării și al cooperării sectoriale", consideră Jacek Czaputowicz, ministrul de externe al
Poloniei. [EN] 
Consiliul European a prelungit mandatul misiunii Uniunii Europene de consiliere (EUAM) în Ucraina
până la 31 mai 2021 și a aprobat un buget de 54 de milioane euro pentru următorii doi ani. [RO] 
 

 

Belarus 
Absența președintelui belarus de la
manifestările dedicate aniversării
Parteneriatului estic a fost explicată prin
"unele restricții care există încă in
cooperarea dintre părți" [EN] 
 

Georgia 
Cu ocazia întâlnirilor oficiale cu omologii
din Slovacia [EN] și Germania [GE],
președinta Comisiei pentru integrare
europeană din Parlament a subliniat
prioritățile  în planul relațiilor
externe: integrarea europeană și
accelerarea reformelor. 
În ședința comună a comisiilor pentru
integrare europeană, finanțe și buget a
fost prezentat raportul privind progresele
înregistrate în îndeplinirea obligațiilor care
decurg din Acordul de asociere [GE]
 

Ucraina 
Rada supremă  a organizat o conferință
de presă referitoare la etapele de parcurs
pe calea integrării europene și la
stadiul proiectului de lege "Despre
principiile politicii de stat în domeniul
integrării europene" [UA] 
Temele importante aflate pe ordinea de zi
a ședințelor Comisiei pentru integrare
europeană au fost: examinarea
conformității unor proiecte de lege cu
legislația Uniunii Europene, obligațiile
Ucrainei în cadrul Consiliului Europei,
Acordul de asociere. [UA]

Principalul subiect al vizitei oficiale la Berlin a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și
negocierea extinderii, Johannes Hahn, a fost  extinderea UE în Balcanii de Vest. [EN] 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43768
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43775
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/13/eastern-partnership-foreign-ministers-meeting-chair-s-conclusions-on-the-occasion-of-the-eastern-partnership-10th-anniversary/
http://www.ipn.md/en/comunicate/8119
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/13/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/
https://www.belarus.by/en/government/events/belarus-presidents-absence-from-eap-summit-in-brussels-explained_i_0000097943.html
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/evropastan-integraciis-komiteti-143/axali-ambebi1910/tamar-xulordava-slovaketis-sagareo-saqmeta-saministros-saxelmwifo-mdivans-franchijek-rujichkas-shexvda.page
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/evropastan-integraciis-komiteti-143/axali-ambebi1910/tamar-xulordava-germaniis-bundestagis-wevrs-da-rusetis-centraluri-aziisa-da-agmosavlet-partniorobis-qveynebis-sazogadoebebs-shoris-tanamshromlobis-sakitxebze-federaluri-mtavrobis-koordinators-dirk-vizes-shexvda.page
http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/evropastan-integraciisa-da-safinanso-sabiudjeto-komitetebis-ertobliv-sxdomaze-asocirebis-shetanxmebit-gatvaliswinebuli-valdebulebebis-shesrulebis-mimdinareobis-shesaxeb-angarishi-moismines.page
https://rada.gov.ua/news/Novyny/171343.html
https://rada.gov.ua/news/Novyny/171342.html
https://europeanwesternbalkans.com/2019/05/15/hahn-discuss-eu-enlargement-western-balkans-berlin/


La Sarajevo a fost semnat protocolul privind frontiera dintre Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și
Serbia. [EN] 
Kosovo nu îndeplinește condițiile necesare pentru liberalizarea vizelor, consideră Franța și o serie de
alte state europene. [EN] 
Consiliul Cooperării Regionale a decis, la Bruxelles, etapele pentru implementarea Acordului pentru
reducerea tarifelor de roaming în cele șase state din Balcanii de Vest .[EN]

 
Albania 
În cadrul întâlnii oficialilor germani și
albanezi de la Berlin a fost reiterat sprijinul
Germaniei pentru deschiderea
negocierilor în vederea aderării Albaniei la
UE. [EN] 

 
Macedonia de Nord 
Aderarea la UE a fost punctul principal al
discuțiilor dintre președintele Adunării
Republicii Macedonia de Nord  și
președintele Austriei. [MK] 
 

 
Muntenegru 
Președinții parlamentelor din Muntenegru
și Ungaria au semnat la Budapesta
Acordul-cadru de parteneriat și Acordul de
cooperare între serviciile parlamentelor
celor două state; se prevede, printre
altele, sprijinul concret  ce va fi acordat de
Parlamentul maghiar în procesul de
integrare europeană a partenerului
muntenegrean. [EN] 
 

 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

 
 
De miercuri, 15 mai, apelurile telefonice dintre statele membre ale UE vor fi mai ieftine datorită
Codului european al comunicațiilor electronice, adoptat de Parlamentul European în luna
noiembrie a anului trecut. Noua lege limitează prețul apelurilor la cel mult 19 eurocenți atât
pentru apelurile telefonice, cât și pentru apelurile fixe (așa-numitele "apeluri intracomunitare") și
limitează SMS-ul la maximum 6 eurocenți. Adoptarea acestui regulament a fost următorul pas
după eliminarea de către UE a costurilor de roaming în 2017, care limitează deja apelurile și
textele la tarifele naționale în timpul deplasărilor în alte țări ale UE. [EN] 
 

 
 
În prezent, perturbatorii endocrini sunt încă omniprezenți, în cantități așa de mari, încât
Parlamentul European a cerut recent Comisiei Europene să propună în cele din urmă un
regulament orizontal privind perturbatorii endocrini (EDC) până în 2020. În absența unui astfel de
regulament, interzicerea EDC va continua să fie gestionată pe sectoare, iar această abordare nu
duce cu siguranță în direcția cea bună. 
Mai mult de 800 de substanțe chimice au fost identificate ca EDC în raportul OMS. Dar

https://europeanwesternbalkans.com/2019/05/15/tripoint-border-protocol-signed-serbia-montenegro-bih/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/05/17/france-will-not-support-visa-liberalisation-kosovo/
https://berlinprocess.info/region-works-to-implement-speak-more-pay-less-principle-the-western-balkans-committed-to/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/05/14/roth-albania-deserves-opening-negotiations/
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-sredba-na-pretsedatelot-dzaferi-sobotka.nspx
http://www.skupstina.me/index.php/en/predsjednik/item/3220-laszlo-koever-montenegro-s-membership-of-the-eu-is-only-a-matter-of-good-intentions-2025-way-too-distant-deadline
https://alde.eu/en/news/1304-cheaper-phone-calls-among-eu-countries-a-reality-from-tomorrow/


eliminarea acestora de pe piață ar avea un impact economic imens asupra industriei chimice,
făcând astfel Comisia Europeană precaută cu privire la orice interdicție extinsă. Bineînțeles,
acesta este un mod de gândire pe termen foarte scurt, având în vedere că sănătatea cetățenilor
UE constituie o prioritate, iar povara socio-economică a efectelor legate de EDC asupra sănătății
este estimată între 46 și 288 de miliarde de euro pe an. [EN] 
 
Pilonul european al drepturilor sociale preconizează asigurarea accesului la locuințe sociale sau
asistență pentru locuințe de bună calitate pentru cei care au nevoie. Locuințele sociale, eficiente
din punct de vedere energetic trebuie să reprezinte o prioritate a UE. Nu este posibil ca un tânăr
care caută un loc de muncă în Madrid să cheltuiască mai mult de jumătate din venitul închiriat
pentru o cameră mică sau ca patru generații din aceeași familie să fie forțate să locuiască în
același apartament mic din Varșovia. Locuințele sociale nu ar trebui să creeze "ghetouri" în care
să se concentreze cele mai dezavantajate și vulnerabile persoane, ci să  promoveze diverse
comunități înfloritoare. Un program major care vizează ecologizarea stocului de locuințe, precum
și construirea de noi locuințe sociale cu consum redus de energie nu numai că oferă acces la
prețuri accesibile și la schimbările climatice, dar creează și locuri de muncă ecologice, reduce
gradul de îndatorare a populației și abordează problemele de sănătate. Nimeni nu trebuie să
aleagă între un loc de dormit și o masă. [EN] 
 
Mai mult de un deceniu după criza financiară, 15,5% din totalul tinerilor sub 25 de ani nu
urmează o formă de învățământ sau nu sunt angajați ori nu urmează un curs de formare
profesională, rata șomajului în rândul tinerilor atingând în jur de 40% în Grecia și Spania și 35%
în Italia. Cu toate acestea, măsurile de austeritate continuă să distrugă multe oportunități ale
tinerilor pentru un viitor mai bun. [EN]

Active virtuale: implicații privind
stabilitatea financiară, politica
monetară, plățile și infrastructurile
de piață

 

 
Pentru a descărca documentul, accesați
următorul link: DESCARCĂ

Studiul prezintă rezultatul analizei
Grupului de lucru privind activele virtuale,
constituit de Banca Centrală Europeană.
Acesta propune o caracterizare a activelor
virtuale, în absența unei definiții comune și
a unei baze pentru analiza constantă a
acestui fenomen. De asemenea, studiul
analizează evoluțiile recente de pe piața
activelor virtuale și legăturile, aflate în
desfășurare, cu piețele financiare și
economia. În final, acesta analizează
impactul potențial al activelor virtuale
asupra politicii monetare, plăților și
infrastructurii piețelor și asupra stabilității
financiare. 
Analiza indică faptul că, în piața actuală,
riscurile sau potențialele implicații ale
activelor virtuale sunt limitate și/sau
gestionabile, în baza cadrelor de
reglementare și de supraveghere actuale.
Totuși, această evaluare poate face
obiectul modificărilor și nu trebuie sa
prevină BCE să continue monitorizarea
activelor virtuale, să crească nivelul de

https://www.greens-efa.eu/en/article/news/why-dangerous-hormone-disrupting-chemicals-are-still-everywhere/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/affordable-and-adequate-housing-for-all-8439/
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/six-demands-to-make-the-eu-work-for-young-people/
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf


conștientizare și să dezvolte măsuri de
pregătire în privința acestora.

 Comitetul Economic și Social European (CESE) consideră că îmbătrânirea cu demnitate ar
trebui să devină un drept fundamental. Europenii trăiesc mai mult, iar acest lucru este o veste
bună. Însă, odată cu îmbătrânirea populației, apar noi provocări sociale, economice și legate de
sănătate, care afectează atât persoanele în vârstă, cât și familiile și societățile lor. CESE afirmă
că, pentru prea mult timp, această temă a fost neglijată și nu s-au anticipat nevoile din ce în ce
mai mari ale persoanelor în vârstă. În avizul său, CESE subliniază imensul potențial pe care
persoanele în vârstă îl reprezintă pentru noi locuri de muncă și pentru progresul tehnologic.  
Pentru a stabili o reprezentare corectă a realităților sociodemografice în materie de îmbătrânire,
avem nevoie de măsurători statistice adecvate, cuplate cu o abordare socio-sanitară, subliniază
Jean-Pierre Haber, unul dintre raportorii acestui aviz. Acest lucru ar putea fi realizat prin
intermediul observatoarelor naționale și regionale care se ocupă de îmbătrânirea populației,
lucrând în jurul unei platforme europene de coordonare. În orice caz, bătrânii și îngrijitorii lor
trebuie să fie, împreună, creatori ai soluțiilor pentru viitor. 

În avizul său, CESE consideră oportun să
se creeze:
-o politică concertată și
reglementată pentru persoanele în vârstă; 
-o politică rațională și eficientă în domeniul
locuințelor; 
-o politică privind revalorizarea
profesioniștilor și sprijinirea formării; 
-o politică de finanțare adecvată.
Obiectivul trebuie să fie asigurarea
faptului că toate persoanele în vârstă au
acces la simbioze fructuoase între
persoanele care acordă îngrijire și
tehnologia adecvată, garantată de sisteme
de finanțe inteligente și durabile, a
concluzionat dl Haber.

 
 
[EN]

 COOPERARE INTERNAȚIONALĂ  
În cadrul reuniunii miniștrilor de externe din cadrul Parteneriatului estic (PaE), organizată cu

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/70236


ocazia aniversării a 10 ani a PaE, președintele Comitetului Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz, a
declarat că relațiile Uniunii Europene cu Ucraina, Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaidjan și
Georgia au avansat semnificativ în ultimul deceniu, iar UE trebuie să acorde mai mult sprijin
descentralizării, să acorde mai multă atenție bunei guvernări și să fie pregătită să
majoreze  finanțarea pentru proiectele interpersonale și cooperarea dintre autoritățile locale și
regionale. De asemenea, dl Lambertz a mai menționat că  „Parteneriatul estic a consolidat în
multe cazuri legăturile economice, sociale, politice și fizice dintre UE și toți cei mai apropiați
vecini ai săi din est. La nivelul autorităților locale și regionale, am observat o serie de eforturi
importante de descentralizare a puterii și de aducere a politicii și a procesului de elaborare a
politicilor mai aproape de cetățeni, în special în Ucraina. Pe măsură ce intrăm în cea de-a doua
decadă a Parteneriatului estic, ar trebui să ne concentrăm mai mult — pe plan politic, tehnic și
financiar — pe sprijinirea acestei schimbări importante de guvernanță. Pentru guvernele
naționale, delegarea de competențe și finanțare nu este ușoară, în timp ce consiliile locale și
regionale întâmpină uneori dificultăți în a-și asuma noi responsabilități. Crearea unei „Academii
pentru administrație publică a Parteneriatului estic” ar contribui la asigurarea faptului că
activitatea desfășurată de UE și guvernele naționale se concretizează în beneficii concrete și
durabile pentru cetățeni.” [EN]

Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene 
Migrația: Preocupări fundamentale privind drepturile fundamentale - Buletin trimestrial nr.2/2019
[EN] 
Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă 
Condițiile de muncă și sănătatea lucrătorilor  [EN] 
Agenția europeană privind mediul 
Contaminarea mărilor europene [EN] 
Agenția europeană de apărare 
Fișa de informare: Mobilitatea militară [EN]

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Eastern-Partnership-Academy-idea.aspx
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-migration-bulletin-2_en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/working-conditions-and-workers-health
https://www.eea.europa.eu/publications/contaminants-in-europes-seas
https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2019-05-14-factsheet_military-mobility10afb13fa4d264cfa776ff000087ef0f


 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-55/18 
CCOO - SOPO - Statele membre trebuie să oblige angajatorii să instituie un sistem care să
permită măsurarea duratei timpului de lucru zilnic [RO] 
  Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-391/16 
M, C-77/17 X, C-78/17 X - spațiu de libertate, securitate și justiție [EN]

 Consiliul UE a prelungit, până la 1 iunie 2020, măsurile restrictive împotriva regimului din Siria,
întrucât represiunea împotriva populației civile continuă. (RO)  
 

 Curtea Europeană de Justiție a decis că întreprinderile din UE trebuie să instituie sisteme de
înregistrare a numărului de ore lucrate zilnic de angajați . (EN) 
 

 Rezultatele unui sondaj YouGov arată că peste jumătate dintre europeni cred că Uniunea Europeană
se va dezintegra în următorii 20 de ani. (RO) 
 

 În urma acțiunilor președintelui american, Donald Trump, împotriva Huawei, președintele francez,
Emmanuel Macron, a declarat că "lansarea unui război comercial sau tehnologic față de orice țară nu
este adecvată", adăugând că "nu este cel mai bun mod de a apăra securitatea națională". (EN) 
 

 Comisia Europeană propune să adauge 100 de milioane de euro la programele de cercetare și la
cele de mobilitate pentru studenți. (RO) 
 

 Începând cu data de 15 mai, cetățenii europeni vor plăti tarife mai mici pentru apelurile și SMS-urile
efectuate în alte țări din Uniunea Europeană. (RO) 
 

 Comisia Europeană a amendat cinci bănci importante cu peste un miliard de euro pentru înțelegeri
secrete pe piața de schimb valutar. (EN) 
 

 Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a trimis o scrisoare președintelui
Klaus Iohannis, prim-ministrului Viorica Dăncilă şi preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului
României în care avertizează cu declanşarea procedurii stabilite la articolul 7 TUE împotriva României
dacă modificările la codurile penale vor intra în vigoare. (RO) 
 

 Guvernul României a hotărât să promoveze consumul de alimente sănătoase și alimente
tradiționale, prin reducerea TVA de la 9 % la 5 %. (EN) 
 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007191/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007209/ro/
https://www.caleaeuropeana.ro/uniunea-europeana-prelungeste-cu-un-an-masurile-restrictive-impotriva-regimului-din-siria-intrucat-represiunea-impotriva-populatiei-civile-continua/
https://www.politico.eu/article/all-companies-must-record-staff-working-hours-eu-court-rules/
https://www.caleaeuropeana.ro/sondaj-yougov-alarmant-cu-doar-o-saptamana-inainte-de-alegerile-europene-peste-jumatate-dintre-europeni-cred-ca-uniunea-europeana-se-va-dezintegra-in-urmatorii-20-de-ani-romanii-la-fel-de-pesimis/
https://www.politico.eu/article/macron-block-huawei-not-best-way-to-defend-national-security/
https://www.caleaeuropeana.ro/bugetul-ue-2019-comisia-europeana-propune-sa-adauge-100-de-milioane-de-euro-la-programele-de-cercetare-si-la-cele-de-mobilitate-pentru-studenti/
https://www.caleaeuropeana.ro/piata-unica-digitala-cetatenii-europeni-vor-plati-incepand-cu-data-de-15-mai-tarife-mai-mici-pentru-apelurile-si-sms-urile-efectuate-in-interiorul-ue/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-fines-five-major-banks-1-billion-euros-for-currency-collusion/
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-avertizeaza-in-premiera-romania-cu-activarea-articolului-7-frans-timmermans-le-a-trimis-o-scrisoare-liderilor-de-la-bucuresti-la-o-zi-dupa-summitul-de-la-sibiu/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/romania-cuts-vat-rate-for-healthy-and-traditional-food/


 Un raport al Curții de Conturi Europene arată că România este a doua țară din UE cu cel mai ridicat
nivel al fraudelor detectate și raportate, ca procent din fondurile politicii de coeziune primite de statele
membre ale UE, în perioada de programare 2007-2013, fiind devansată doar de Slovacia. (RO) 
 

 Guvernul olandez va introduce din 2021 o taxă de 7 euro pentru fiecare pasager care călătorește cu
avionul, în cazul în care UE nu va reuși să stabilească un impozit paneuropean menit să reducă
impactul sectorului aviatic asupra mediului. (EN) 
 

 Președintele Eurogroup a anunțat că zona euro a înregistrat ,,un număr de 24 de trimestre
consecutive de creștere economică”. (RO) 
 

  Miniștrii apărării din țările membre ale Uniunii Europene au evaluat progresele realizate în cadrul
cooperării structurate permanente (PeSCo) și au semnat un acord esențial privind optimizarea
procedurilor de obținere a aprobărilor de trecere a forțelor militare a frontierei în Europa. (RO) 
 

 Prim-ministrul din Kosovo, Ramush Haradinaj, nu dorește ca Federica Mogherini să rămână
implicată în dialogul de normalizare dintre Belgrad și Priština. (EN) 
 

 Miniștrii de externe din țările membre ale UE au decis la nivelul Consiliului Afaceri Externe
prelungirea mandatului misiunii Uniunii Europene de consiliere (EUAM) în Ucraina până la 31 mai 2021.
(RO) 
 

 România se numără printre primele state membre care au demarat negocierile tehnice cu Comisia
Europeană privind viitoarele priorități de investiții din bani europeni. (RO) 
 

 Giganţii internetului şi lideri politici din mai multe ţări au semnat miercuri la Paris "Apelul de la
Christchurch" prin care se angajează să lupte împotriva "conţinuturilor online teroriste sau extremiste
violente". (RO) 
 

 Statele Unite ale Americii au avertizat în scris Uniunea Europeană de faptul că dezvoltarea unor
planuri proprii de apărare va avea consecinţe economice şi politice negative. (RO) 
 

 Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, a
reacționat la criticile aduse de SUA noului Fond european de apărare, afirmând că 81 % din contractele
internaționale din Europa se adresează firmelor americane. (RO) 
 

 Fostul premier conservator britanic, David Cameron, îşi va publica în septembrie o lucrare
autobiografică intitulată ”For the Record”, înaintea congresului anual al partidului său. (RO) 
 

 Comisia Europeană a propus majorarea cu 100 de milioane de euro a fondurilor alocate în 2019
programelor Orizont 2020 şi Erasmus+, banii suplimentari urmând să sprijine crearea de universităţi
europene şi să consolideze răspunsul UE în faţa unor provocări majore. (RO) 
 

 Ombudsmanul european, Emily O'Reilly, a anunţat că a demarat trei anchete cu privire la "lipsa de
transparenţă" în procesul decizional al statelor membre în interiorul UE, în ceea ce priveşte cotele de
pescuit, zona euro şi pesticidele. (RO) 
 

 
 Theresa May a declarat că va readuce în Parlament acordul pentru Brexit în prima săptămână a lunii

iunie. (EN) 
 

  Negociatorul șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat că este de acord ca Regatul Unit să
desemneze un nou comisar european. (EN) 
 

 
 Consiliul Uniunii Europene a adoptat un pachet legislativ cuprinzător care va reduce riscurile în

https://www.caleaeuropeana.ro/raport-al-curtii-de-conturi-europene-romania-a-doua-tara-din-ue-cu-cel-mai-ridicat-nivel-al-fraudelor-cu-fonduri-europene-comisarul-corina-cretu-avem-toleranta-zero-fata-de-fraude-cu-buge/
https://www.euractiv.com/section/aviation/news/netherlands-ready-to-start-taxing-air-travel/
https://www.caleaeuropeana.ro/record-de-crestere-economica-al-zonei-euro-presedintele-eurogroup-anunta-ca-zona-euro-a-inregistrat-un-numar-de-24-de-trimestre-consecutive-de-crestere-economica/
https://www.caleaeuropeana.ro/aparare-europeana-pesco-la-un-an-de-la-punerea-sa-in-aplicare-romania-si-celelalte-tari-implicate-au-semnat-un-acord-esential-care-permite-deplasarea-mai-rapida-a-fortelor-militare-in-europa/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovos-haradinaj-wants-mogherini-out-of-dialogue-with-belgrade/
https://www.caleaeuropeana.ro/tarile-ue-au-decis-prelungirea-misiunii-civile-a-uniunii-europene-in-ucraina-si-majorarea-cu-25-a-bugetului-acesteia/
https://www.caleaeuropeana.ro/mfe-romania-printre-primele-state-membre-care-au-demarat-negocierile-tehnice-cu-comisia-europeana-privind-viitoarele-prioritati-de-investitii-din-bani-europeni/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/16/in-premiera-gigantii-internetului-si-mai-multe-guverne-s-au-angajat-impreuna-sa-combata-extremismul-online--308450
https://www.caleaeuropeana.ro/oficial-al-administratiei-trump-scrisoare-catre-federica-mogherini-sua-cer-modificarea-fondului-european-de-aparare-avertizand-ca-relatia-ue-nato-ar-putea-avea-de-suferit-dupa/
https://www.caleaeuropeana.ro/federica-mogherini-reactioneaza-la-avertismentele-sua-in-privinta-apararii-europene-81-din-contractele-internationale-din-europa-se-adreseaza-firmelor-americane/
https://www.caleaeuropeana.ro/omul-care-a-declansat-brexit-ul-isi-publica-memoriile-fostul-premier-david-cameron-va-lansa-pe-19-septembrie-volumul-autobiografic-for-the-record/
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/05/15/comisia-europeana-propune-majorarea-cu-100-de-milioane-de-euro-a-fondurilor-pentru-crearea-de-universitati-europene-si-cercetare--307786
https://www.agerpres.ro/economic-extern/2019/05/14/albinele-pescuitul-si-euro-trei-noi-fronturi-pentru-ombudsmanul-european--307338
https://www.politico.eu/article/theresa-may-to-bring-her-brexit-deal-back-to-parliament-in-june/
https://www.politico.eu/article/barnier-uk-has-the-right-to-an-eu-commissioner/


sectorul bancar şi va consolida capacitatea băncilor de a face faţă unor potenţiale şocuri. (RO) 
 

 Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarant că prioritatea Preşedinţiei române a Consiliului UE
este negocierea pachetului legislativ legat de reforma politicii agricole comune (PAC) în contextul
următorului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. (RO) 
 

 
 Comisia Europeană critică Facebook, Google și Twitter pentru că nu au depus suficiente eforturi așa

cum au promis pentru a combate știrile false care afectează campania electorală pentru Parlamentul
European. (EN) 
 

 Cancelarul german, Angela Merkel, a îndemnat într-un discurs europenii să respingă naționalismul
atunci când vor vota la alegerile europarlamentare. (EN) 
 

  La 15 mai a.c. a avut loc dezbaterea finală între candidații din partea principalelor grupuri politice
pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. (EN)
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