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„Digital Assembly 2019” este un forum în cadrul căruia părțile interesate fac bilanțul rezultatelor
strategiei privind piața unică digitală și schimbă opinii despre viitoarea politică digitală.
Evenimentul constituie, de asemenea, o ocazie potrivită de a prezenta modul în care
digitalizarea transformă societățile și economiile din care facem parte, precum și modul în care
aceasta poate contribui pozitiv în viețile noastre. Evenimentul este organizat de Comisia
Europeană și de președinția română a Consiliului Uniunii Europene.

„Digital Assembly 2019” va cuprinde o gamă largă de subiecte-cheie și de actualitate în materie
de politici digitale.

Patru ateliere tematice vor pune bazele discuțiilor cu privire la:

Sectorul digital pentru planetă
Sectorul digital pentru lideri



Sectorul digital pentru locuri de muncă
Sectorul digital pentru comunități

Agenda evenimentului o puteți consulta
AICI 
 
Pagina evenimentului: ACCESEAZĂ

Pentru a primi invitație, persoanele care
doresc să participe trebuie să contacteze
DG CONNECT (Direcția generală pentru
rețele de comunicații, conținut și
tehnologie a Comisiei Europene) la
următoarea adresă de e-mail: CNECT-
DA-2019@ec.europa.eu. 

DigComp a fost dezvoltat de Centrul
Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei
Europene ca un proiect științific, inițial în
numele Direcției Generale pentru
Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG
EAC) și, mai mult, din partea Direcției
Generale pentru Ocuparea Forței de
Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG
EMPL). 
  
Pentru a realiza cadrul au fost îndeplinite:
o verificare extensivă a literaturii,
cercetarea studiilor de caz și consultarea
părților interesate. Peste 200 de experți și
mai multe părți interesate din statele
membre ale UE au fost implicate în
dezvoltarea DigComp. 
  
DigComp a fost conceput pentru a fi un
cadru de referință pentru competența
digitală. Prin urmare, acesta este mai
degrabă descriptiv, decât prescriptiv,
subliniind importanța tuturor
competențelor. Elaborarea ulterioară a
conținutului și a nivelului competențelor
poate fi făcută de către utilizatori, în cazul
în care doresc acest fapt. De aceea,
cadrul este unul flexibil și adaptabil. 
 

Varietatea practicilor DigComp din întreaga
Europă evidențiază multe oportunități pe care le
oferă pentru obiective diferite în inițiativele de
competențe digitale, în special în ceea ce
privește stabilirea obiectivelor și elaborarea de
strategii, elaborarea programelor de educație și
formare, evaluarea competențelor și
recunoașterea acestora; în diverse domenii,
inclusiv educația formală și formarea, învățarea
pe parcursul vieții și ocuparea forței de muncă;
pentru o gamă largă de părți interesate care se
adresează diferitelor grupuri țintă, de ex.
studenți, muncitori, solicitanți de locuri de
muncă. Scopul acestuia este de a sprijini părțile
interesate cu împărtășirea experiențelor
existente în implementarea DigComp. 
 
 

 
 
Sursa: http://publications.jrc.ec.europa.eu/re
pository/bitstream/JRC110624/dc_guide_ma
y18.pdf

https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/digital-assembly-2019/programme.cfm?id=465
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019
mailto:CNECT-DA-2019@ec.europa.eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf


 

Germania 
Președintele Bundestagului a prezentat
raportul întocmit de Biroul federal de
statistică cu privire la cheltuielile efectuate
de partidele politice în anul 2018 [DE]. 
Guvernul federal a prezentat, în
Bundestag, proiectul de lege de
modificare a dispozițiilor privind
soluționarea extrajudiciară a litigiilor în
materie de consum [DE]. 
Guvernul federal a prezentat, în
Bundestag, raportul referitor la
implementarea legii pentru administrația
electronică [DE]. 
În cadrul întrebărilor și interpelărilor
adresate guvernului federal și a
răspunsurilor acestuia se pot remarca,
printre altele, următoarele teme: efectele
economice ale unei renunțări premature la
termocentralele pe bază de cărbune
[DE];  egalizarea pensiilor din estul și
vestul Germaniei [DE]; introducerea
pensiei de bază [DE]; protecția chiriașilor
[DE], mai ales a celor peste 70 de ani
[DE]; simplificarea impozitării pensiilor și
evitarea dublei impuneri [DE]; posibile
amenințări la adresa construcției
gazoductului Nord Stream 2 [DE]; condiții
de muncă echitabile și protecție socială în
economia digitală [DE]; consultări online
cu privire la Strategia blockchain a
guvernului federal [DE]; poziționarea
grupurilor politice față de Propunerea de
regulament a Parlamentului European și
al Consiliului privind ordinele europene de
divulgare și de păstrare a probelor
electronice în materie  penală
[DE]; politica externă a guvernului federal
în ceea ce privește securitatea cibernetică
[DE]; securitatea în domeniul “jucăriilor
inteligente” [DE]; "diplomația cibernetică"
și definirea de către guvernul federal a
"activităților cibernetice răuvoitoare" [DE];
activitatea guvernului pentru prevenirea și
eradicarea cancerului, în special a celui
provocat de virusul Epstein-Barr
[DE]; influența mafiei italiene asupra
societății germane [DE].

Franța 
Adunarea Națională a adoptat:
propunerea de lege care asigură
participarea comunităților locale ca
acționari în cadrul societăților mixte sau
publice locale [FR]; propunerea de
rezoluție pentru modificarea
Regulamentului Adunării [FR]. 
În comisiile Adunării Naționale se dezbate
proiectul de lege referitor la mobilitate, 
adoptat de Senat [FR]. 
Senatul a adoptat proiectul de lege privind
instituirea impozitului pe serviciile digitale
[FR] și proiectul de lege organică de
extindere a statutului  de autonomie al
Polineziei franceze [FR] 
În Comisia pentru afaceri europene a
Senatului au fost prezentate studii
referitoare la “așteptările pe care cetățenii
le au de la Uniunea Europeană” [FR]. 
Într-o conferință de presă a fost
prezentată activitatea misiunii de
informare cu privire la politica de angajare
în funcții  publice a persoanelor cu
handicap [FR]. 
 

 
Austria 
În cadrul întrebărilor și interpelărilor
adresate guvernului federal și a
răspunsurilor acestuia se pot remarca,
printre altele: digitalizarea [DE];
răspunderea penală în mediul online [DE];
veridicitatea informațiilor potrivit cărora
cancelarul federal, Sebastian Kurz, și
ministrul pentru UE, cultură, artă și media,
Gernot Blümel, ar fi solicitat eliminarea a
1000 de regulamente UE din legislația
austriacă în cursul campaniei pentru
alegerile europarlamentare [DE];
problema "Ibiza" [DE]; pensionarea
anticipată în companiile de stat [DE]. 
 

 
Țările de Jos 
Camera Reprezentanților a dezbătut
problemele legate de implementarea
Directivei UE privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării
banilor sau finanțării terorismului, cu
privire specială asupra registrului
beneficiarilor reali (UBO-register) [NL]. 
În comisiile din Camera Reprezentanților
au fost luate în dezbatere, printre altele:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910260.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/103/1910348.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/103/1910310.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910184.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910285.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910102.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910284.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910283.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910282.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/096/1909658.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910095.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909752.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910281.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/090/1909029.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/094/1909456.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910273.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910123.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910130.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/securisation_actionnariat_spl_sem
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/reforme-reglement
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_orientation_mobilites
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201904/creation_dune_taxe_sur_les_services_numeriques.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201902/modification_du_statut_dautonomie_et_des_dispositions_institutionnelles_en_polynesie_francaise.html
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/attentes-des-citoyens-europeens-envers-lue.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201905/handicap_dans_la_fonction_publique.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_03095/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/ME/ME_00134/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03604/imfname_753439.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03602/imfname_753399.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03613/imfname_753678.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01816


educația flexibilă  [NL] și  legăturile
economice dintre Franța și Olanda [NL].

 
Belgia 
Camera Reprezentanților a adoptat:
proiectul de lege referitor la traficul de
organe [FR]; proiectul de modificare a
legii pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal [FR]; proiectul de lege care
introduce dispoziții diverse referitoare la
taxa pe valoarea adăugată [FR]; proiectul
de lege pentru transpunerea în legislația
națională a Directivei  UE privind
mecanismele de soluționare a litigiilor
fiscale în Uniunea Europeană
[FR]; proiectul de modificare a legii privind
accesul pe teritoriul Belgiei, șederea,
stabilirea și îndepărtarea anumitor
categorii de lucrători străini [FR].

 
Cipru 
În cadrul întâlnirii dintre reprezentanții
comisiilor pentru afaceri externe și afaceri
europene din Parlamentului cipriot cu
negociatorul șef al UE pentru Brexit,
Michel Barnier, au fost abordate
probleme legate de relația specială a
Ciprului cu Regatul Unit,  în domeniile
culturii, educației, turismului și
transporturilor și, cu precădere, cele
legate de drepturile cetățenilor ciprioți din
Regatul Unit [EL].

UE finanțează o serie de inițiative de reducere a consumului de energie și de promovare a eficienței
energetice în statele Parteneriatului estic [EN]. 
În cadrul acordurilor de garantare încheiate cu Banca europeană de investiții, Georgia, Republica
Moldova și Ucraina au primit credite în valoare de 92 miloane euro [EN]. 
A fost demarat proiectul "Sprijinirea dezvoltării economice locale în Republica Belarus", finanțat prin
fonduri UE [EN] 
Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului estic a publicat un  nou raport privind "dezvoltarea
Parteneriatului estic: 23 idei ale societății civile pentru politicile de după anul 2020" [EN]. 
UE a prezentat raportul referitor la Acordul de parteneriat global și consolidat UE-Armenia [EN]. 
La Lvov a avut loc reuniunea grupului de lucru al secretarilor generali ai administrațiilor parlamentare din
statele Parteneriatului estic [UA].

 
Ucraina 
Vladimir Zelenski, noul președinte al
Ucrainei, a anunțat că va dizolva Rada
Supremă și va organiza alegeri
anticipate [RO]. 
În cadrul unei noi acțiuni a Misiunii
Consultative a UE pentru Ucraina,
reprezentanți ai  Radei și alți oficiali au
dezbătut stadiul actual al reformei
sectorului securității civile [EN].

 
Georgia 
Cu ocazia întâlnirii dintre președintele
Comisiei parlamentare  pentru integrare
europeană cu șeful diviziei SUA și
Canada a Serviciului european de acțiune
externă a fost discutată activitatea
Parlamentului georgian în procesul de
integrare europeană [GE]. 
Comisia pentru integrare europeană a
aprobat Acordul de cooperare dintre
Georgia și Eurojust [GE].

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01186
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01188
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3537
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3639
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3648
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3653
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3710
http://www.parliament.cy/el/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-2019/h-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5.-%CE%B5.-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-brexit-2052019
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/reduce-your-energy-use-home?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu4business-590-loans-small-and-medium-sized-enterprises-georgia-moldova
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu4business-project-launches-competition-business-ideas-support-local
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/10-years-eastern-partnership-eu-report-takes-stock-achievements-and-draws
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-armenia-partnership-implementation-report-finds-eu-crucial-partner
https://rada.gov.ua/news/Top-novyna/171717.html
https://www.euractiv.ro/extern/noul-presedinte-al-ucrainei-a-anuntat-dizolvarea-parlamentului-chiar-in-discursul-de-investitura-14548
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-supports-discussions-state-play-civilian-security-sector-reform-ukraine
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/evropastan-integraciis-komiteti-143/axali-ambebi1910/tamar-xulordava-richard-tibelss-shexvda.page
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/evropastan-integraciis-komiteti-143/axali-ambebi1910/evropastan-integraciis-komitetma-saqartvelos-mtavrobis-mier-ratificirebistvis-warmodgenil-saqartvelosa-da-evrodjasts-shoris-tanamshromlobis-shesaxeb-shetanxmebas-mxari-dauchira.page


Cancelarul Angela Merkel a declarat la Zagreb, după întâlnirea cu premierul croat Andrej Plenković, că
Germania sprijină, în principiu, perspectiva europeană a Balcanilor de Vest. "Atitudinea germană este
binecunoscută - perspectiva europeană a Balcanilor de Vest este, în principiu, de susținere însă trebuie
îndeplinite criteriile de aderare"[RS]. 
Frontex a început prima operațiune comună  în afara granițelor UE,  pentru a sprijini Albania în acțiunile
de control al  frontierelor și combatere a criminalității transfrontaliere [EN]. 
Progresele obținute în reformarea sistemului de justiție din Albania au fost subliniate de către directorul
pentru Balcanii de Vest din cadrul Comisiei Europene și președinte al operațiunii internaționale de
monitorizare pe justiție [EN].

Macedonia de Nord 
Cu ocazia întâlnirii cu președintele
Adunării Republicii Macedonia de Nord,
directorul Institutului republican
internațional pentru Europa a reiterat
sprijinul pe care instituția îl poate acorda
parlamentarilor macedoneni în ceea ce
privește comunicarea cu societatea civilă
și lupta împotriva corupției [MK].

Muntenegru 
Comisia pentru integrare europeană a
dezbătut o serie de documente legate de
procesul de aderare a Muntenegrului la
UE și a discutat rolul comisiei în etapa
următoare a negocierilor [ME] 
Cu ocazia întâlnirii dintre președintele
Comisiei pentru relații internaționale din
Parlamentul Muntenegrului cu
ambasadorului Ungariei, s-au evidențiat
"relațiile unice și excelenta cooperare la
nivel politic și economic" dintre cele
două state [ME].

Cum vor afecta alegerile din UE economiile statelor membre?

Cincizeci și unu la sută dintre cetățenii UE
susțin că sunt interesați de viitoarele
alegeri pentru Parlamentul European. Dar
care sunt prioritățile campaniei? Imigrația
se află în fruntea agendei, 50% dintre
aceștia identificând-o ca o problemă
importantă pentru ei. Este urmată
îndeaproape de economie și de creștere,
cu un procent de 47%. Statele membre
care manifestă un interes pronunțat în
acest sens sunt:   Belgia, Germania,
Irlanda, Austria, Polonia, Portugalia,
Slovacia, Suedia, Ungaria, Italia și

2) ECONOMIE ȘI CREȘTERE: 47%
Unsprezece state au manifestat un interes
pronunțat pe acest subiect: Belgia,
Germania, Irlanda, Austria, Polonia,
Portugalia, Slovacia, Suedia, Ungaria,
Italia și Lituania. 
 
3) COMBATEREA ȘOMAJULUI ÎN
RÂNDUL TINERILOR: 47%
În noiembrie 2018, în jur de 3.4 milioane
de oameni cu vârsta sub 25 de ani erau
șomeri în UE, ceea ce reprezintă 15,2%
din tinerii europeni. 
 

https://www.euractiv.rs/eu-i-zapadni-balkan/13802-merkel-naelno-podravamo-evropsku-perspektivu-zapadnog-balkana
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launches-first-operation-in-western-balkans-znTNWM
https://europeanwesternbalkans.com/2019/05/24/ruiz-calavera-vetting-judiciary-achieves-tangible-results/
https://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-sredba-na-pretsedatelot-dzaferi-so-direktorot-na-megjunarodniot-republikanski-institut-iri-za-evropa.nspx
http://www.skupstina.me/index.php/en/radna-tijela/odbor-za-evropske-integracije/item/3257-odbor-za-evropske-integracije-odrzao-29-sjednicu
http://www.skupstina.me/index.php/en/radna-tijela/odbor-za-medunarodne-odnose-i-iseljenike-aktuelnosti/item/3255-odrzan-sastanak-predsjednika-odbora-za-medunarodne-odnose-i-iseljenike-i-ambasadora-madarske-u-crnoj-gori


Lituania. 
 
CARE SUNT PRIORITĂȚILE
CAMPANIEI PENTRU ALEGĂTORII
UNIUNII EUROPENE? 
 
Cetățenii europeni (24.474 de persoane)
au fost întrebați care dintre teme ar trebui
discutate în mod prioritar în campania
electorală pentru viitoarele alegeri pentru
Parlamentul European. 
 
1) IMIGRAȚIE: 50% 
În aprilie 2018, 45% au spus că imigrația
ar trebui să fie prioritatea principală a
Parlamentului European. În septembrie
2018, cifra a fost de 50%.

4) LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI:
44%
Acest subiect a căzut pe locul patru din
subiectele prioritare ale campaniei, din
aprilie 2018 până în septembrie 2018. 
 
5) COMBATEREA SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI:
40%
În schimb, acest subiect a înregistrat o
creștere a interesului, crescând cinci
procente de la 35 la 40%. 
 
Sursa:
https://www.euronews.com/2019/05/15/
how-will-the-eu-elections-affect-
member-states-economies

Dezvoltarea durabilă este o componentă principală pentru soluționarea
provocărilor globale

În cadrul audierii organizate de Comitetul Economic și Social European și Secțiunea pentru
transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN), mesajul transmis a fost că
energia, transportul și serviciile de interes general, combinate cu revoluția digitală, pot realiza o
creștere europeană într-un mod durabil și cuprinzător. 
Obiectivul principal al uniunii energetice este accesul cetățenilor europeni la energie sigură,
durabilă și la prețuri accesibile, iar acesta poate fi îndeplinit doar prin transformarea
fundamentală a sistemului energetic al UE. Digitalizarea este esențială deoarece permite
consumatorilor de energie să se afle în centrul problemei și contribuie la crearea unui nou model
pentru piețele de energie. 
Sectorul transporturilor reprezintă 6,3 % din PIB-ul UE și are în mod direct aproximativ 13
milioane de locuri de muncă în UE: Peste 7 % din totalul locurilor de muncă din UE, inclusiv
aproximativ 2.3 milioane de persoane în industria automobilelor. Astăzi, Europa este încă un
lider mondial în acest sector, a subliniat dl Alberto Mazzola, membru al CESE, raportorul
avizului. Cu toate acestea, pentru a menține acest lucru, UE trebuie să întreprindă acțiuni
cuprinzătoare pentru un sistem mai eficient și mai competitiv, în special în ceea ce privește
decarbonizarea și digitalizarea. 
Serviciile de interes general sunt supuse unor obligații specifice de serviciu public și pot fi
furnizate fie de stat, fie de sectorul privat, cum ar fi transportul public, serviciile poștale și
asistența medicală. Principala linie strategică pune în aplicare o abordare centrată pe
oameni. Cetățenii de astăzi așteaptă servicii mai transparente, accesibile și reactive din acest
sector, iar o parte a problemei este că, în ciuda celor mai bune intenții ale acestora, multe
guverne continuă să conceapă și să furnizeze servicii bazate pe propriile cerințe și procese, în
loc să răspundă nevoilor persoanelor pe care le deservesc. 
 
Principalele concluzii ale audierii vor fi incluse în avizul CESE, care urmează să fie discutat și
adoptat în sesiunea plenară a CESE din iulie 2019. Documentul final va include recomandări
adresate noii Comisii Europene și noului Parlament European cu privire la modalitățile de
realizare a obiectivelor comune. [EN]

https://www.euronews.com/2019/05/15/how-will-the-eu-elections-affect-member-states-economies
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/70459


Strategii și foi de parcurs pentru economia circulară în Europa

Identificarea sinergiilor și a potențialului
pentru cooperare și crearea de
parteneriate 
 
Studiul realizat pentru Comitetul Economic
și Social European analizează
similaritățile și diferențele dintre strategiile
privind economia circulară, în sprijinul
Platformei europene a părților interesate
privind economia circulară.  
Pentru acest studiu au fost analizate 33
de documente la nivel național, regional și
local, iar rezultatele subliniază un apel
pentru o mai mare implicare a
organizațiilor societății civile în primele
etapele ale dezvoltării strategiilor și nu
doar pentru diseminarea informației și a
implicării cetățenilor.  
Sectoarele economice cele mai abordate
sunt: industria prelucrătoare, construcțiile,
procesarea deșeurilor, sectorul alimentar
și cel furajer. 
 
Vizualizați studiul accesând următorul link:
DESCARCĂ 
[EN] 
 

 

 
 
Comisia pentru cetățenie, guvernanță,
afaceri externe și instituționale 
 
Scopul acestui studiu este analiza
programelor de consolidare a capacităților
și a asistenței tehnice oferite, în prezent,
de autoritățile locale și regionale ale
statelor care fac parte din Parteneriatul
estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 
Analiza cuprinde stadiul actual al
programelor și proiectelor de consolidare
a capacităților disponibile în fiecare stat al

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-19-425-en-n.pdf


Parteneriatului estic, cu o descriere
detaliată a oportunităților identificate. De
asemenea, studiul identifică deficiențele și
blocajele majore și sugerează soluții
pentru acestea. 
 
Accesați documentul aici: DESCARCĂ

Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă 
România: Cele mai recente evoluții în viața profesională Q1 2019 [EN] 
Implicarea partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor naționale [EN] 
Agenția europeană privind mediul 
Contribuția capitalului natural în sprijinul elaborării politicilor în Europa {EN] 
 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Capacity%20building%20of%20LRA%20in%20EaP.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/romania-latest-developments-in-working-life-q1-2019
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/the-involvement-of-social-partners-in-national-policy-making
https://www.eea.europa.eu/publications/natural-capital-accounting-in-support


 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-235/17 
Comisia/Ungaria - Libera circulație a capitalurilor [EN] 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-658/17 
WB - spațiu de libertate, securitate și justiție [FR]

 Economistul Gitanas Nauseda, un candidat fără experienţă politică, a câştigat detaşat scrutinul prezidenţial
desfăşurat duminică, 27 mai a.c, în Lituania.(RO) 
 

 Pe lângă alegerea noilor membri ai Parlamentului European duminică (26 mai a.c.), românii vor lua parte la
un alt vot: un referendum prin care alegătorii să-și exprime dezamăgirea față de corupție.(EN) 
 

 Irlandezii au aprobat cu o majoritate zdrobitoare, în cadrul unui referendum ale cărui rezultate au fost
anunţate duminică,27 mai a.c. , ridicarea restricţiilor legate de divorţ, un nou episod din seria de schimbări care
are loc în această ţară cu o veche tradiţie catolică.(RO) 
 

 Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a sosit sâmbătă în Japonia pentru o vizită de patru zile
destinată să consolideze legăturile dintre cele două ţări şi pentru a discuta chestiuni comerciale şi ameninţarea
nord-coreeană.(RO) 
 

 Rezistenţa manifestată de membrii estici ai Uniunii Europene de a accepta refugiaţi trebuie să fie tratată cu
mai multă înţelegere, a afirmat vineri, 25 mai a.c. , preşedintele Camerei inferioare a Parlamentului federal
german (Bundestag), Wolfgang Schaeuble.(RO) 
 

 Cancelarul german Angela Merkel şi-a exprimat vineri, 25 mai a.c. , interesul pentru continuarea, alături de
noul preşedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a negocierilor de pace pentru conflictul din estul Ucrainei.(RO) 
 

 Poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte termenii ieşirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat
în urma anunţului făcut vineri, 25 mai a.c.,  privind demisia premierului Theresa May, ce urmează a avea loc la 7
iunie a.c. , a declarat Mina Andreeva, purtătoare de cuvânt a preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker.(RO)

 
 

      
 
 

 Partidul Social-Democrat suedez a câştigat alegerile europene cu un procent de 25,1% din voturi, conform
unui sondaj la ieşirea de la urne difuzat de televiziunea publică SVT.(RO) 
 

 Formaţiunea Adunarea Naţională(Rassemblement National), condusă de Marine Le Pen, s-ar situa pe primul
loc la alegerile europene, cu circa 24% din voturi, în faţa partidului preşedintelui Emmanuel Macron, Republica în
Marş (La Republique en Marche), care ar fi obţinut între 22 şi 23% din voturi, conform sondajelor la ieşirea de la
urne.(RO)(EN) 
 

 Partidul naţionalist polonez Lege şi Justiţie (PiS) a câştigat alegerile europene cu circa 42,4% din voturi, în

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2042232/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2054218/ro/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/lituania-economistul-gitanas-nauseda-a-castigat-detasat-scrutinul-prezidential--314773
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/romanias-anti-corruption-referendum-explained/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/irlandezii-au-aprobat-cu-o-majoritate-zdrobitoare-liberalizarea-divortului--314006
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/25/trump-a-sosit-in-japonia-pentru-o-vizita-de-stat--313832
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/24/rezistenta-manifestata-de-membrii-estici-ai-ue-de-a-accepta-refugiati-trebuie-sa-fie-tratata-cu-mai-multa-intelegere-wolfgang-schaeuble--313419
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/24/angela-merkel-vrea-sa-continue-negocierile-de-pace-pentru-conflictul-din-ucraina-cu-noul-presedinte-zelenski--313418
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/24/comisia-europeana-pozitia-uniunii-europene-fata-de-acordul-brexit-nu-s-a-modificat-in-urma-anuntului-demisiei-theresei-may--313328
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-suedia-social-democratii-castiga-scrutinul-cu-circa-25-din-voturi-sondaj--314764
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-franta-premierul-edouard-philippe-accepta-al-doilea-loc-cu-umilinta-si-determinare--314747
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/france-has-surprising-results-in-the-european-elections/


faţa Coaliţiei Europene din care face parte şi Platforma Civică a fostului premier şi actual preşedinte al Consiliului
European, Donald Tusk, care ar fi obţinut circa 39,1% din voturi, conform unui sondaj la ieşirea de la urne.(RO) 
 

 Scorurile istoric reduse înregistrate de partidele din coaliţia de centru-dreapta a cancelarei Angela Merkel la
alegerile pentru Parlamentul European de duminică relansează semnele de întrebare cu privire la şansele de
supravieţuire ale guvernului german, cu câteva luni înainte de alegerile regionale.(RO)(EN) 
 

 Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a câştigat alegerile europene cu 28,4% din voturi şi cu un
avantaj de 11 procente faţă de Partidul Popular (PP), conform unui sondaj la ieşirea de la urne.(RO) 
 

 Grupul Partidului Popular European (PPE) a câştigat duminică alegerile pentru Parlamentul European şi ar
urma să devină prima forţă politică din legislativul comunitar (legislatura 2019-2024), cu 173 de mandate, din
totalul de 751, conform estimărilor preliminare făcute publice de PE.(RO) 
 

 Partidul Social-Democrat danez a câştigat alegerile europene, cu 23,6% din voturi, conform unui sondaj la
ieşirea de la urne difuzat duminică de televiziunea publică DR.(RO) 
 

 Coaliţia liberală pro-europeană slovacă ,,Progresivne Slovensko-Spolu'' (PS) a câştigat alegerile europene din
Slovacia, cu circa 20% din voturi, conform primelor estimări.(RO) 
 

 Unul dintre candidaţii favoriţi la postul de viitor preşedinte al Comisiei Europene, conservatorul german
Manfred Weber, a spus că prezenţa ridicată la vot din Uniunea Europeană este "cea mai importantă" ştire în
urma alegerilor pentru Parlamentul European.(RO) 
 

 Partidul Fidesz al premierului Viktor Orban ar urma să câştige detaşat alegerile pentru Parlamentul European
din Ungaria(56% din voturi), conform unui exit-poll citat de postul naţional de televiziune.(RO) 
 

 Nume mari ale partidelor politice de pe continent - inclusiv miniștrii  - candidează în alegerile din această
săptămână din UE, fiind pregătiți să schimbe cariera lor internă de prim rang pentru un loc la Strasbourg și
Bruxelles.(EN) 
 

 Partidul GERB a obţinut cele mai multe voturi în alegerile europarlamentare desfăşurate duminică în Bulgaria,
relevă sondajele la ieşirea de la vot date publicităţii la scurt timp după încheierea scrutinului.(RO) 
 

 Partidul conservator Noua Democraţie, principala formaţiune de opoziţie, a obținut prima poziţie la alegerile
pentru Parlamentul European din Grecia, fiind urmat de partidul de guvernământ de stânga Syriza, relevă un
exit-poll realizat în comun de cinci posturi de televiziune private.(RO) 
 

 Partidul conservator OVP al cancelarului Sebastian Kurz este dat învingător la alegerile de duminică pentru
Parlamentul European din Austria, urmat de social-democraţi şi de extrema-dreaptă, conform unor estimări
publicate la închiderea urnelor.(RO) 
 

 Candidata liberalilor europeni la preşedinţia Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a votat duminică, 27 mai
a.c. ,la Copenhaga, în alegerile pentru Parlamentul European organizate în Danemarca, lansând un apel către
cetăţenii Uniunii Europene să se prezinte la vot, întrucât ''votul înseamnă putere''.(RO) 
 

 Preşedintele în exerciţiu al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat duminică, 27 mai a.c. ,după ce a
votat la Sopot, la alegerile pentru Parlamentul European desfăşurate în Polonia, că prioritatea este salvarea
Uniunii Europene ca proiect.(RO) 
 

 Datele preliminare arată o creştere a prezenţei la vot în ţările est-europene în alegerile pentru Parlamentul
European desfăşurate duminică, 27 mai a.c. , în comparaţie cu scrutinul din 2014.(RO) 
 
 

 
 Theresa May și-a anunțat vineri, 25 mai a.c. , la o zi distanță după ce britanicii au participat la alegerile

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-polonia-partidul-nationalist-lege-si-justitie-castiga-scrutinul-cu-cateva-procente-in-fata-coalitiei-europene-sondaj--314743
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-coalitia-angelei-merkel-in-criza-dupa-esecul-din-alegerile-pentru-parlamentul-european--314737
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/merkels-coalition-in-crisis-talks-after-eu-vote-debacle/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-spania-socialistii-premierului-sanchez-castiga-scrutinul-popularii-la-11-procente-distanta-exit-poll--314697
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-ppe-castiga-alegerile-pentru-pe-si-ar-urma-sa-detina-173-de-mandate-estimari--314678
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-danemarca-social-democratii-castiga-scrutinul-exit-poll--314661
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-slovacia-partidul-presedintei-zuzana-caputova-castiga-scrutinul-cu-circa-20-estimari--314585
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-manfred-weber-prezenta-mare-la-vot-intareste-parlamentul-european--314584
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-ungaria-partidul-fidesz-al-premierului-viktor-orban-castigator-detasat-cu-56-din-voturi-exit-poll--314578
https://www.politico.eu/article/european-election-2019-big-name-swap-national-politics-for-brussels-career/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-bulgaria-partidul-gerb-al-premierului-borisov-a-obtinut-o-treime-din-voturi-exit-poll--314568
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-grecia-partidul-conservator-noua-democratie-depaseste-syriza-si-castiga-prima-pozitie-exit-poll--314517
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-austria-conservatorii-cancelarului-kurz-pe-prima-pozitie-extrema-dreapta-pe-locul-al-treilea-estimari--314493
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-votul-inseamna-putere-a-declarat-margrethe-vestager-la-iesirea-de-la-urne-la-copenhaga--314471
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/26/europarlamentare2019-donald-tusk-prioritatea-este-sa-salvam-ue-ca-proiect--314460
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europene, demisia din poziția de prim-ministru al Marii Britanii, punând astfel capăt speculațiilor privind o
eventuală plecare din funcție.(RO)(EN) 
 

 Cancelarul german, Angela Merkel, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-au exprimat
respectul pentru activitatea premierului britanic Theresa May și aprecierea pentru relația de lucru pe care au
avut-o cu aceasta pe perioada mandatului său, ca urmare a anunțului făcut de aceasta privitor la demisia din
fruntea guvernului Marii Britanii.(RO) 
 

 Candidatul eurosceptic și unul dintre principalii artizani ai Brexit-ului, Nigel Farage, s-a numărat joi, 24 mai
a.c. ,printre primii politicieni din Marea Britanie care au votat la alegerile europene ce au început joi în Uniunea
Europeană, un scrutin la care cetățenii britanici și liderii ei politici nu s-ar fi așteptat ca țara lor să mai participe în
condițiile în care Regatul Unit ar fi trebuit să părăsească Uniunea la 29 martie 2019.(RO)(EN) 
 

 Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți două decizii vizând componența Comitetului Regiunilor și a
Comitetului Economic și Social Europea pentru a adapta numărul de membri ai celor două organisme
consultative ale UE după retragerea Regatului Unit, ceea ce va avea ca rezultat 24 de locuri vacante în fiecare
comitet.(RO) 
 

 Cel care îi va succeda în funcţie premierului britanic demisionar Theresa May trebuie mai întâi să fie ales
preşedinte al Partidului Conservator, o competiţie marcată de obicei de întorsături neaşteptate şi lovituri pe la
spate.(RO) 
 

 Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri, 24 mai a.c., că se teme ca demisia premierului britanic
Theresa May să nu facă Brexitul să intre într-o fază ''foarte periculoasă'' pentru Irlanda.(RO) 
 

 

 
 România și Slovenia doresc să schimbe legislația din Uniunea Europeană privind etichetarea mierii prin

indicarea precisă a țării de origine, indiferent dacă aceasta provine la state membre UE sau țări terțe, a afirmat,
sâmbătă(26 mai a.c.), Tanja Strnisa, secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Alimentaţiei
din Republica Slovenia, la conferinţa ”Apicultura în context european şi mondial”.(RO) 
 

 România are ocazia de a deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, având în vedere
zăcămintele din Marea Neagră, dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea, a declarat, marţi, ministrul Energiei,
Anton Anton, în cadrul unei conferinţe de profil.(RO) 
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