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 Ştiri ale grupurilor politice din Parlamentul European 

La 18 iunie 2019, deputatul spaniol Iratxe
García Pérez, a fost aleasă în funcția de



președinte al Grupului Socialiștilor și
Democraților din Parlamentul European,
care este al doilea cel mai mare grup cu
153 de locuri. Iratxe García este cea de a
doua femeie parlamentar care prezidează
grupul în decursul a 20 ani, după fosta
parlamentară, Pauline Green. [EN]

La 19 iunie 2019, Grupul S&D a ales noul
său Birou, alcătuit din nouă vicepreședinți,
un trezorier, fiind prezidat de liderul
grupului. Lista vicepreședintilor este: Eric
Andrieu (Franța), Biljana Borzan (Croația),
Miriam Dalli (Malta), Heléne Fritzon
(Suedia), Roberto Gualtieri (Italia), Bernd
Lange (Germania), Claude Moraes
(Marea Britanie), Kati Piri (Olanda),
Rovana Plumb (România). Trezorier a fost
ales Eero Heinäluoma (Finlanda). [EN]

La 19 iunie 2019, Grupul Conservatorilor
și Reformiștilor Europeni l-a desemnat
drept candidat pe deputatul ceh, Jan
Zahradil, la funcția de președințe al
Parlamentului European.  Zahradil, fost
candidat, cap de listă la Parlamentul
European, este pregătit să preia această
functie și să ofere un echilibru mai bun
instituțiilor Uniunii Europene.  Alegerea
pentru funcția de președinte, care poate
presupune până la patru tururi de scrutin,
va avea loc marți, 2 iulie. [EN]

 

Germania
În Bundestag se dezbate proiectul de
modificare a legii cetățeniei [DE].
Guvernul federal a depus un proiect de
lege pentru sprijinirea cercetării și
dezvoltării [DE].
Grupul parlamentar Bündnis 90/Verzii a
depus un proiect de lege privind
remunerarea și drepturile de pensie ale
președintelui Republicii Federale
Germania și modificarea Legii privind
statutul juridic al membrilor guvernului
federal [DE].
Problemele luate în dezbatere în cadrul
întrebărilor și interpelărilor adresate
membrilor guvernului federal au vizat,
printre altele: situația politică din România
înainte și în timpul deținerii Președinției
Consiliului [DE]; impozitarea
întreprinderilor mici [DE]; situația
solicitărilor de azil [DE]; urmările Brexitului
asupra politicilor pentru energie și climă
[DE]; Pactul digital pentru educație
[DE]; creșterea numărului neonaziștilor
urmăriți penal [DE]; programe pentru
sprijinirea imigranților [DE].

Franța
Senat
Comisia de anchetă asupra suveranității
digitale a organizat noi audieri [FR].
Delegația pentru drepturile femeilor a
organizat o masă rotundă pe tema
„Provocările următorului G7: care este
dinamica pe plan internațional în ceea ce
privește egalitatea de gen și drepturile
femeilor și fetelor?" [FR].
Adunarea Națională a  examinat în plen o
serie de proiecte de lege referitoare la:
refacerea puterii de cumpărare a
francezilor [FR]; noile obiective pentru
anul 2022 în domeniile securității interne
și justiției [FR]; modificarea legislației
referitoare la locuințe, dezvoltare și
societatea digitală [FR]; energie și climă
[FR].

Țările de Jos
Comisia pentru afaceri interne a dezbătut
probleme legate de alegerile
europarlamentare, planul UE cu privire la
drepturile electorale, dezinformare și

Suedia
Plenul Riksdagului a adoptat: propunerea
Comisiei pentru finanțe referitoare la
extinderea măsurilor contra spălării
banilor [SE]; propunerea pentru o anchetă
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securitatea cibernetică în ceea ce privește
procesul electoral [NL], precum și aspecte
legate de reînnoirea performanței
energetice a clădirilor [NL].
În Comisia pentru afaceri europene,
ambasadorul Țărilor de Jos în Finlanda a
făcut precizări cu privire la prioritățile
viitoarei președinții finlandeze a Consiliului
Uniunii Europene [NL].
În Comisia pentru finanțe a fost prezentată
o informare tehnică cu privire la stadiul
aplicării prevederilor Pactului de stabilitate
și creștere [NL].
În Comisia pentru justiție și securitate s-
a dezbătut securitatea națională și
gestionarea crizelor [NL].

Letonia
Comisia pentru buget a Seimului a
susținut propunerea legislativă care
prevede scutirea familiilor numeroase de
la impozitul suplimentar pentru vehiculele
cu o capacitate mai mare de 3500
centimetri cubi [LV].
În Comisia pentru economie, agricultură,
mediu și dezvoltare regională au fost
dezbătute evoluțiile politicii agricole
comune a Uniunii Europene după 2020,
inclusiv intenția de a reduce finanțarea
pentru dezvoltare rurală, care va afecta
grav Letonia [LV].

asupra plăților digitale [SE]; propunerea
guvernului pentru adaptarea legislației
naționale la prevederile Regulamentului
Parlamentului European și al Consiliului
privind respectarea vieții private și
protecția datelor cu caracter personal în
comunicațiile electronice [SE]; propunerea
Comisiei constituționale pentru înființarea
unei comisii însărcinate cu prerogative
pentru revizuirea dispozițiilor
constituționale, astfel încât atât
proprietatea particulară, cât și
responsabilitățile proprietarilor să fie
consolidate [SE].
În Comisia de muncă au fost adoptate
propunerile guvernului cu privire la:
persoanele care vor să muncească, până
la 69 de ani, ce vor fi protejate împotriva
discriminării la angajare din cauza
vârstei [SE]; extinderea obligațiilor privind
asigurarea bunelor condiții la locul de
muncă prin acorduri colective [SE];
orientările politice pe plan economic și
bugetar [SE].
Comisia pentru mediu și agricultură a 
dezbătut probleme legate de
implementarea la nivel național a
obiectivelor de mediu din cadrul Agendei
2030 [SE]. Comisia socială a cerut
prelungirea legii cu privire la permisul de
ședere temporară până în 2021, pentru
migranți [SE].

Italia
Guvernul a prezentat un proiect de lege care conține dispoziții urgente privind ordinea și
siguranța publică [IT].
În comisiile Camerei Deputaților au fost dezbătute, printre altele: activitatea organismelor care
administrează fondurile de pensii [IT]; regenerarea urbană [IT]; reformarea sistemului de
impozitare a imobilelor [IT]; inteligența artificială [IT].
În Senat, ministrul economiei și finanțelor a făcut o declarație cu privire la posibila declanșare a
procedurii de deficit excesiv împotriva Italiei [IT].
Problemele dezbătute în comisiile Senatului au fost, printre altele [IT]: referendumul și inițiativa
legislativă populară; hărțuirea în școli; federalismul fiscal; fiscalitatea imobiliară; regionalismul
deferențiat, reformarea administrației publice. 

"Uniunea … trebuie să ofere o șansă țării mele prin adoptarea unei decizii privind deschiderea
negocierilor de aderare. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Merităm”, a declarat ministrul afacerilor
externe al Macedoniei de Nord [EN].
Cu ocazia întrunirii Grupului consultativ pentru politici europene în Balcani s-a pus problema conflictului
de interese între UE și state terțe în zona Balcanilor de Vest EN].
Șeful biroului UE de la Pristina a considerat că cea mai bună soluție pentru continuarea dialogului dintre
Serbia și Kosovo este retragerea tarifelor pe produsele importate, în condițiile în care impunerea
acestora reprezintă  o încălcare a Acordului CEFTA și a Acordului de stabilitate și de asociere cu
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UE [EN].
În concluziile Consiliului  Afaceri Generale din 18 iunie 2019 s-a reiterat decizia amânării deschiderii
negocierilor de aderare pentru Albania și Macedonia de Nord pentru luna octombrie. Consiliul a solicitat,
din nou, asumarea de către partenerii din zonă a valorilor europene și depunerea unor eforturi pentru
realizarea  reformelor necesare [EN].
„Letonia este pregătită să sprijine Bosnia și Herțegovina pentru integrarea în UE, împărtășind experiența
și cunoștințele sale", a declarat președintele Parlamentului letonian [LV].

Serbia
O delegație a Adunării Naționale a participat la reuniunea comisiilor pentru afaceri europene a
parlamentelor statelor membre ale Grupului de la Vișegrad [RS]
Delegația permanentă a Adunării Naționale a participat la sesiunea plenară a Adunării
Parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est [RS]

La Bruxelles s-a desfășurat cel de al doilea Consiliu de parteneriat UE-Armenia. A fost reafirmat
angajamentul celor două părți de a pune în aplicare în mod eficient Acordul de parteneriat cuprinzător și
consolidat (CEPA) [EN].
„Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan s-a intensificat în ultimii ani. Am adoptat priorități
de parteneriat, am lansat dialoguri la nivel înalt privind transportul și securitatea și suntem în faza finală
a negocierilor privind un nou acord UE-Azerbaidjan. Au fost făcute multe în cadrul Parteneriatului estic
pentru a promova cooperarea regională și a aduce rezultate tangibile cetățenilor “, a afirmat  comisarul
pentru politica europeană de vecinătate și negocierea extinderii, Johannes Hahn, cu ocazia
Forumului de afaceri UE-Azerbaidjan, de la Baku [EN].
„Moldova gestionează o tranziție pașnică, iar Uniunea Europeană este gata să ofere consultanță și
sprijin financiar”, a afirmat comisarul european pentru politica de vecinătate și negocierea extinderii,
Johannes Hahn, la Chișinău [EN].
La Bruxelles s-a desfășurat cea de-a 6-a rundă a dialogului bilateral dintre UE și Belarus privind
drepturile omului. [EN]
UE a lansat un nou program de sprijin pentru managementul finanțelor publice pentru Ucraina
(EU4PFM); va fi în vigoare până la sfârșitul anului 2022, având ca obiectiv sprijinirea reformelor
fiscale și vamale, precum și activitățile de consolidare a capacităților în acest domeniu [EN]

Georgia
„Georgia are o deosebită importanță în
regiunea Mării Negre și în sudul
Caucazului și eforturile sale merită să fie
recunoscute de UE și NATO", a subliniat
președintele Bulgariei, cu ocazia vizitei
oficiale în Bulgaria a unei delegații din
partea Parlamentului gerorgian. Cu
aceeași ocazie, președintele
Parlamentului bulgar a exprimat sprijinul
ferm al Bulgariei pentru integritatea
teritorială și suveranitatea Georgiei și
aspirația sa spre vest. [GE]

Ucraina
Rada Supremă a adoptat proiectul de
modificare a anumitor legi în domeniul
utilizării energiei nucleare, în scopul
punerii în aplicare a legislației UE [UA].

Moldova
Reprezentanții Băncii Naționale a
Republicii Moldova  au participat la un
atelier organizat de Instrumentul de
asistență tehnică și de schimb de
informații (TAIEX) al Comisiei Europene,
în cooperare cu Banca Națională a Cehiei,
pentru un schimb de bune practici în
domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor și finanțării terorismului [EN].
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 Direcția generală pentru piața internă,
industrie, antreprenoriat și IMM-uri

Pentru a consulta broșura, DESCARCĂ
 

Industria competențelor în
domeniul tehnologiilor
avansate
Creșterea rezervei de talente a UE și
promovarea standardelor de cea mai
mare calitate în sprijinul transformării
digitale

Broșura prezintă o perspectivă a bunelor
practici și a propunerilor pentru cadrul
digital organizațional de referință, fiind luat
în considerare cadrul actual privind
competențele informatice, care asigură
un limbaj comun și un standard în privința
competențelor.
 

Într-un aviz explanatoriu, adoptat la sesiunea de la 19 iunie 2019, Comitetul Economic și Social
European a prezentat un set de propuneri de politici dedicate valorificării întregrului potențial al
strategiilor macroregionale. 
Avizul CESE a fost solicitat de Președinția română a Consiliului UE și se bazează pe o analiză
aprofundată a strategiilor macroregionale existente. 
CESE consideră că trebuie definite rolurile părților interesate și normele de punere în aplicare,
iar comunicarea privind strategiile macroregionale trebuie îmbunătățită. Dl Dimitris Dimitriadis
(raportor CESE pentru acest aviz) a declarat: „...Trebuie să ajutăm publicul să utilizeze datele și
informațiile existente și să stabilim strategii de comunicare pentru a spori vizibilitatea strategiilor
macroregionale și a stimula crearea de rețele și participarea.”
Comitetul propune, de asemenea, crearea unor rețele eficiente pentru activitățile educaționale
Acestea ar trebuie să se concentreze asupra digitalizării producției, precum și asupra inițiativelor
care vizează ecosisteme de cercetare și inovare interregionale eficiente. Dl Dimitris Dimitriadis a
menționat că: „...nu toate provocările cu care se confruntă societatea și economia noastră pot fi
abordate de statele naționale, de regiuni și de orașe. Se poate dovedi mai eficientă cooperarea
transregională, internațională. Strategiile macroregionale ar putea fi considerate laboratoare
pentru elaborarea de soluții comune la aceste probleme, printr-o abordare ascendentă.”
Pentru mai multe informații privind dezvoltarea și performanța strategiilor macroregionale ale
Uniunii Europene, în special privind strategia pentru regiunea Dunării (SUERD), a se vedea
avizul CESE, Către o mai bună convergență economică și competitivitate în cadrul
macroregiunilor, cum ar fi Strategia europeană pentru regiunea Dunării – rolul clusterelor
transnaționale. [RO] 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
http://www.ecompetences.eu/
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-04910-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-04910-00-00-AC-TRA-RO.docx/content


NAT

În cadrul întâlnirii Comisiei pentru resurse naturale (NAT) a Comitetului Regiunilor, au fost
dezbătute următoarele teme:
- îmbătrânirea;
- păstoritul;
- pesta porcină africană și piața UE a cărnii de porc.
Membrii comisiei au adoptat un proiect de aviz privind îmbătrânirea, atrăgând atenția asupra
nevoii sporite de asistență socială și medicală pentru o populație europeană în curs de
îmbătrânire. Comitetul Regiunilor recomandă îmbunătățirea inovațiilor privind tehnologiile de
asistență, e-sănătatea și digitalizarea, pentru a asigura o îmbătrânire activă și sănătoasă în
diferite regiuni. Membrii comisiei NAT au solicitat ca prin programul Orizont Europa să se acorde
sprijin financiar economiei vârstei a treia (Silver Economy). 
Conform opiniei Comitetului Regiunilor prezentată în proiectul de aviz, păstoritul este vital
pentru agricultură în întreaga Europă, pentru a menține active zonele rurale și pentru a îndeplini
obiectivul Tratatului de la Lisabona de coeziune teritorială și obiectivele privind mediul și
schimbările climatice. 
De asemenea, membrii comisiei au adoptat un proiect de aviz în care au identificat pesta
porcină africană ca fiind o amenințare la nivel local, regional, național și european și au solicitat
tuturor participanților să combată acest fenomen periculos printr-o cooperare sporită. [EN]   

Agenția europeană privind mediul 
Provocări și oportunități de adaptare pentru sistemul energetic european - Construirea unui
sistem energetic cu emisii reduse de carbon, rezistent la schimbările climatice [EN]

Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă
Rolul serviciilor publice în integrarea refugiaților și solicitanților de azil [EN]
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https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-00974-00-00-PA-TRA-RO.docx/content
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/active-and-healthy-ageing-agropastoralism-african-swine-fever.aspx
https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/role-of-public-services-in-integrating-refugees-and-asylum-seekers


Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-591/17
Austria/Germania - Proprietate intelectuală și industrială
Tribunalul Uniunii Europene confirmă nulitatea mărcii Uniunii a societății adidas, care constă în
trei benzi paralele aplicate în indiferent ce direcție  [RO]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-100/18
Línea Directa Aseguradora
Apropierea legislațiilor
O situație în care un vehicul staționat întrun garaj privat al unui imobil de mai mult de 24 de ore a
luat foc, provocând un incendiu, care își are originea în circuitul electric al vehiculului, și a cauzat
prejudicii acestui imobil intră în sfera noțiunii de "pagube produse de vehicule", în sensul
Directivei privind asigurarea de răspundere civilă auto [RO]
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