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Germania
Bundestag
Guvernul federal a prezentat un proiect de
lege referitor la impozitarea finanțării
proiectelor de cercetare și
dezvoltare [DE].
În cadrul dezbaterilor, sesiunilor de
întrebări și interpelări au fost abordate
tematici diferite:

îmbunătățirea beneficiilor pentru
educație și participare cetățenească
[DE];
folosirea diferitelor dispozitive IT la
locul de muncă [DE];
statisticile referitoare la solicitanții
de azil [DE];
finanțarea comunelor de la bugetul
federal [DE];

Franța
La Adunarea Națională au fost
înregistrate:

proiectul de lege referitor la legitima
apărare în cazul violenței domestice
[FR];
proiectul de lege referitor la
recunoașterea protejării albinelor ca
problemă de interes național pentru
anul 2020 [FR].

O comisie specială dezbate proiectul de
lege referitor la bioetică [FR].

Letonia
Parlamentul leton a dezbătut criza

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/109/1910940.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/127/1912792.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/128/1912816.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/128/1912800.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/127/1912795.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2233/(index)/depots
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion2232/(index)/depots
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2


salariul minim [DE];
eforturile guvernului federal în ceea
ce privește reducerea nivelului de
 CO2 [DE];
accesul transfrontalier la probele
electronice în ceea ce privește
cooperarea judiciară între UE și
SUA [DE].

deșeurilor și gunoiului menajer din Riga,
cu propuneri de instituire a unei situații de
urgență [LV].

Fostul ministru ungar al justiției, László Trócsányi, a fost nominalizat oficial pentru funcția
vecinătate și extindere în cadrul Comisiei prezidate de Ursula von der Leyen  [EN].
Eforturile Macedoniei de Nord sunt apreciate de către Bundestag, care va decide formal
dacă va sprijini demararea negocierilor de aderare la sfârșitul lunii septembrie  [EN].
Directorul general pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri pentru extindere,
Christian Danielsson, a subliniat, în cadrul întâlnirii cu parlamentari din Muntenegru,
necesitatea continuării reformelor în domeniul legislației electorale [EN].

Uniunea Europeană este consecventă în ceea ce privește susținerea suveranității și
integrității teritoriale a Ucrainei; alegerile organizate la 8 septembrie de către Federația
Rusă în peninsula Crimeea nu sunt recunoscut de UE [EN].
UE sprijină dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații la frontiera Belarus-Lituania [EN].
Experți din cadrul Comisiei Europene și ai statelor membre au avut, la Chișinău,
întrevederi cu partenerii moldoveni pe teme de indpendență a justiției, integritate,
responsabilitate judiciară [EN].

Ucraina
Președintele Radei ucrainiene s-a întâlnit cu  președintele Finlandei, Sauli Niinisto [EN] și al
Estoniei, Kersti Kaljulaid [EN]; discuțiile s-au axat pe promovarea relațiilor bilaterale, guvernare
și sistemul electronic de vot, precum și pe acordarea de sprijin reciproc la nivel internațional.
Vicepreședintele Radei ucrainiene a avut o întâlnire cu o delegație a Republicii Moldova:
problemele dezbătute au fost referitoare la aderarea la UE , dezvoltarea proiectelor comune de
infrastructură și a proiectelor umanitare [EN].

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/128/1912832.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/127/1912767.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/128/1912812.pdf
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28219-janis-vitenbergs-iespejams-jalemj-par-arkartas-situacijas-izsludinasanu-atkritumu-apsaimniekosana-riga
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/10/laszlo-trocsanyi-officially-nominated-for-the-new-enlargement-commissioner/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/13/germany-likely-to-give-green-light-to-north-macedonia-albania-may-have-to-wait/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/12/danielsson-meets-with-the-committee-on-electoral-reform-in-montenegro/
https://eeas.europa.eu/regions/eastern-europe/67072/statement-spokesperson-non-recognition-russian-local-elections-crimean-peninsula_en
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-supports-development-telecommunications-infrastructure-belarus-lithuania?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-supports-moldovas-justice-reform?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://rada.gov.ua/en
https://rada.gov.ua/en/news/top_news/181113.html
https://rada.gov.ua/en/news/top_news/180678.html


Comitetul Regiunilor a semnat manifestul pentru mobilitate al Asociației internaționale pentru
transport public (Union internationale des transports pulics – UITP).
 
Semnarea manifestului a avut loc în contextul unei conferințe comune organizate de UITP,
UNIFE (Asociația industriei feroviare europene) și Comitetul Regiunilor privind finanțarea
investițiilor în sectorul feroviar urban în următorul cadru financiar. Tema principală a conferinței a
fost potențialul proiectelor feroviare urbane și regionale de a răspunde provocărilor legate de
urbanizare, în special emisii, de congestionare a traficului și de coeziune teritorială.
De asemenea, vedeți și fișa informativă a raportorului CoR, Pascal Mangin pentru avizul în
lucru privind „Potenţialul sectorului feroviar în realizarea priorităţilor politicilor UE”.

„Nu doar că transportul public la prețuri accesibile, ecologic, eficient îmbunătățește calitatea vieții
și sprijină economiile locale, dar este vital în stimularea tranziției către o lume fără emisii de
dioxid de carbon. Sprijinite cu politicile UE potrivite și fonduri suficiente, orașele și regiunile pot
contribui la adaptarea sistemelor noastre de transport pentru secolul 21”

Karl-Heinz Lambertz
Sursa: CoR

Raportul special al Curții de Conturi Europene privind consultările publice recomandă Comisiei
Europene o mai bună implicare a organizațiilor, precum Comitetul Regiunilor, pentru a contribui
la îmbunătățirea impactului consultărilor publice ale Comisiei și al diseminării informațiilor. 
În răspunsul său, Comisia Europeană se angajează ferm să „intensifice în continuare
colaborarea” și „să se implice mai mult în relațiile cu părțile interesate și să crească numărul de
contacte, în special cu autoritățile naționale, locale și regionale. În plus, își confirmă „relațiile
strânse cu cele două comitete consultative”, referindu-se la Comitetul Regiunilor și Comitetul
Economic și Social European (recomandările 2 și 3).
De asemenea, Comisia afirmă că Reţeaua de centre regionale („RegHub”) poate juca un rol în
acest efort prin direcționarea eficientă a informațiilor tehnice  de la părțile interesate cu privire la
punerea în aplicare a legislației europene pe teren. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea
bazei de cunoștințe a politicilor UE.

Sursa: CoR

În Raportul său anual privind subsidiaritatea, publicat în luna iulie 2019, Comisia Europeană
a subliniat (referindu-se la Comitetul Regiunilor) că,  în cadrul activității sale consultative și
politice, „a luat măsuri și a întreprins acțiuni concrete pentru a pune în aplicare această abordare
a „subsidiarității active”. Un exemplu important al acestor eforturi este proiectul-pilot pentru o
rețea de centre regionale care să evalueze punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene. 
Principalul scop al proiectului a fost acela de a canaliza experiența locală și regională cu privire
la punerea în aplicare a politicii europene pentru a crește valoarea adăugată a legislației Uniuni.

Pentru varianta în limba română a raportului, accesați acest link.

Sursa: CoR 

http://mobilityontop.uitp.org/manifesto2019/home/
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1939-2019
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-committee-of-the-regions-signs-uitp-mobility-manifesto.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/SpecialReport_PublicParticipation.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECA-special-report-2019.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/annual-report-subsidiarity-proportionality-and-relations-with-national-parliaments_en_0.pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190333.do
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/annual-subsidiarity-report-ec.aspx


Agenția europeană a mediului - Raportul nr.9/2019:
Tranziții de sustenabilitate: teorie și practică

Comisia Europeană| Piața unică digitală| Fișe informative actualizate:
- Internetul lucrurilor;
- Legea UE privind securitatea cibernetică;
- Cooperarea internațională: deblocarea beneficiilor transformării digitale în lume;
-Codul european al comunicațiilor electronice: Actualizarea normelor UE în domeniul
telecomunicațiilor;
- Tehnologii emergente și viitoare - Inițiative emblematice și inițiative de cercetare de
mare amploare.

Hotărârea Curţii de
Justiţie în cauza C-

683/17
Cofemel [RO]
- Libertatea de

stabilire

Protecția prin dreptul de autor nu poate fi
acordată unor modele industriale pentru
simplul motiv că, dincolo de scopul utilitar pe
care îl urmăresc, acestea produc un efect
estetic specific.
 Modelele industriale trebuie să constituie
expresia unor opere originale pentru a
beneficia de  protecție.
Împrejurarea că modele industriale produc,
dincolo de scopul utilitar pe care îl urmăresc,
un efect estetic specific, nu
permite calificarea unor astfel de modele
industriale drept „opere”.
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https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/internet-things-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-act-enisa-and-cybersecurity-certification-framework
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-cooperation-unlocking-benefits-digital-transformation-around-world
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-electronic-communications-code-updating-eu-telecom-rules
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-and-emerging-technologies-flagships-and-large-research-initiatives
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190109ro.pdf
http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
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