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 23 martie - 29 martie 2020 
 

Direcția pentru Uniunea Europeană

Activitatea parlamentelor statelor membre s-a axat pe reglementarea măsurilor economice,
financiare și sociale ]n vederea combaterii efectelor pandemiei cauzate de coronavirus. Măsuri
comune adoptate de statele membre au vizat rectificarea bugetară [FR], [DE], [SE], [FI].
Un alt subiect de dezbatere a fost educația, mai ales în ceea ce privește posibilitatea continuării 
anului școlar [IT].

Consiliul UE a aprobat Comunicarea Comisiei „Consolidarea procesului de aderare – o

perspectivă credibilă a UE pentru Balcanii de Vest”, prin care, pentru Macedonia de Nord și

Albania, se deschid negocierile de aderare la UE [EN].
Între timp, Macedonia de Nord a devenit cel de-al 30-lea membru al NATO. [RO]

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2020
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918100.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andringar-i-statens-budget-for-2020---anstand-med_H701FiU53
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/vav-lis%C3%A4budjetti-muistio.aspx
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1145934/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_idmdisiclpdasicec
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2020/03/27/macedonia-de-nord-a-devenit-al-30-lea-membru-al-nato--475881
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Uniunea Europeană nu recunoaște cadrul constituțional și legal în care au fost organizate și s-au
desfășurat alegerile prezidențiale din regiunea separatistă Abhazia, reiterând ideea susținerii
integrității teritoriale și a suveranității Georgiei [EN]

Cu milioane de locuri de muncă în
sectoarele turismului și transporturilor,
puse în pericol de COVID-19, S&D
îndeamnă autoritățile europene să asculte
oamenii și să ia măsurile necesare pentru
a preveni prăbușirea celui de-al treilea cel
mai mare sector economic din Europa.
[EN]

La 25 martie 2020, grupul socialiștilor și
democraților a adoptat un cuprinzător plan
de acțiune al UE, cu 25 de măsuri urgente
și pe termen mediu pentru combaterea
crizei COVID-19, inclusiv impactul său
social și economic. Liderul grupului S&D
din Parlamentul European, Iratxe García,
a trimis o scrisoare cu solicitările grupului
către președintele Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, președintelui
Consiliului European, Charles Michel și
șefilor de stat și de guvern din UE,
înaintea  videoconferinței din 26 martie
2020. [EN]

În cadrul ședinței plenare extraordinare
din 26 martie 2020, membrii Renew
Europe din Parlamentul European au
sprijinit „Inițiativa de investiții ca răspuns la
coronavirus” a Comisiei Europene, care
va pune la dispoziția statelor membre 37
de miliarde de euro din fondurile de
coeziune pentru a ajuta la combaterea
efectelor crizei COVID-19. Noile măsuri
vizează, printre altele, sprijinirea IMM-

„Grupul PPE dorește să utilizeze toate
mijloacele bugetare disponibile ale UE
pentru a sprijini lupta împotriva pandemiei
de coronavirus”, afirmă europarlamentarul
Siegried Mureșan și europarlamentarul
Andrey Novakov, înaintea deciziei din 26
martie 2020 a Parlamentului European de
a pune la dispoziție fondurile UE pentru
investiții în sistemele de sănătate și pentru
regiunile cele mai afectate de pandemia
de coronavirus. [EN]

Deoarece pandemia Coronavirus continuă
să perturbe activitățile la nivel mondial,
inclusiv negocierile dintre Uniunea
Europeană și Regatul Unit cu privire la
viitorul parteneriat, Grupul PPE din
Parlamentul European dorește să pună în
discuție o prelungire a perioadei de
tranziție peste termenul stabilit la sfârșitul
acestui an. [EN]

Într-o scrisoare către președintele
Parlamentului European, David Sassoli,
cei doi președinți ai Grupului
conservatorilor și reformiștilor europeni
(ECR), Ryszard Legutko și Raffaele Fitto,
au solicitat implicarea activă în vederea
ajutării guvernelor și cetățenilor Uniunii
Europene pentru a depăși criza Covid-19,
prin transferul indemnizațiilor zilnice
neutilizate - rezultat al muncii la domiciliu
și modificărilor agendei parlamentare -
pentru a cumpăra echipament medical,

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/georgia-statement-spokesperson-so-called-presidential-elections-georgian-breakaway_en
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/we-need-act-now-save-future-tourism-industry-say-sds
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-propose-eu-wide-action-plan-against-covid-19-ahead-european-council
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/this-money-shows-our-respect-for-all-doctors-and-nurses
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/extension-of-brexit-transition-the-responsible-thing-to-do
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urilor prin atenuarea unor deficiențe grave
de lichiditate și consolidarea investițiilor în
produse și servicii necesare pentru a
sprijini, de exemplu, serviciile de sănătate.
Acestea permit, printre alte modificări,
extinderea domeniului de aplicare al
Fondului de solidaritate al UE la situațiile
de urgență de sănătate publică. [EN]

care este urgent necesar pentru a salva
vieți. [EN]

 

Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină inițiativa pentru investiții ca răspuns
la coronavirus a Comisiei Europene. Inițiativa este menită să promoveze investițiile în sistemele
de sănătate ale statelor membre europene și în alte sectoare economice, ca răspuns la
pandemia de COVID-19. În acest scop, UE ar putea mobiliza lichidități, adică o prefinanțare
necheltuită pentru fondurile UE, și ar putea oferi sprijin financiar.
În același timp, Comitetul subliniază necesitatea ca Parlamentul European și Consiliul să aprobe
rapid inițiativa, astfel încât fondurile să poată deveni disponibile cât mai curând posibil și solicită
un plan european de investiții mai amplu pentru a sprijini statele membre în această criză.

Mai multe informații AICI. [EN]

COM(2020) 113 - Inițiativa pentru investiții ca răspuns la coronavirus [RO]

Comisia ECON a Comitetului Regiunilor a lansat primul număr al buletinului economic privind
recentele cercetări, articole și dezbateri asupra impactului socio-economic al pandemiei de
Covid-19 în Europa și asupra diferitelor măsuri economice planificate și puse în aplicare la
nivelul UE, național, regional și local.

Accesează buletinul AICI. [EN]

Decizia oficială a Uniunii Europene de la 25 martie a.c. de începere a negocierilor de aderare cu
Macedonia de Nord și Albania a fost salutată ca fiind „decizia adecvată pentru UE și o
oportunitate excelentă pentru Balcanii de Vest”. 
Dl Mark Speich, președintele Comisiei pentru relații externe a Comitetului Regiunilor a declarat:
„Salut călduros deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Macedonia de Nord și Albania.
Comitetul European al Regiunilor a solicitat această decizie importantă de ani de zile și ambele
țări au întreprins reforme majore. Începerea negocierilor de aderare reflectă angajamentul față
de o agendă comună de relații mai aprofundate bazate pe cooperare și valori europene. Aceasta
este decizia corectă pentru UE și o oportunitate excelentă pentru Balcanii de Vest în ansamblu
de a-și reînnoi reformele. Acordarea unui semn de speranță Balcanilor de Vest are o dublă
importanță în aceste vremuri dificile, cu o pandemie mondială care provoacă nesiguranță
economică în întreaga Europă.” [EN]

https://reneweuropegroup.eu/en/news/1466-corona-response-investment-initiative-is-a-good-starting-point-but-more-eu-wide-action-needs-to-follow/
https://ecrgroup.eu/article/combating_covid_19_proposal_of_financial_support
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/coronavirus-response-eesc-welcomes-coronavirus-response-investment-initiative-calls-larger-european-investment-plan
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_113_RO_ACTE_f.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-01.docx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-welcome-EU-decision-to-start-accession-talks-with-North-Macedonia-and-Albania.aspx
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Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)

 Pe scurt - Consiliul European, politica în domeniul sănătății și pandemiile [EN]

 Briefing - Clauza derogatorie generală din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere -
Flexibilitate fiscală pentru șocuri economice severe [EN] 

 Briefing - Impactul coronavirusului asupra frontierelor Schengen [EN]
 Analiză aprofundată - Regimul actual „conform și corespunzător” este potrivit pentru

uniunea bancară? [EN]

Fundația Robert Schuman

Document strategic:
COVID-19: Răspunsurile europene, o imagine de ansamblu [EN]

Tabelul deciziilor europene [EN]
Tabelul deciziilor sanitare europene [EN]
Tabelul deciziilor economice europene [EN]

 Dezvoltarea digitală pentru un viitor durabil în Europa de Est [EN]

 Analiza ocupațiilor deficitare și excedentare pe baza datelor din ancheta privind forța de
muncă la nivel național și Eurostat [EN]

 Recomandări pentru organizarea și reglementarea serviciilor publice integrate [EN]
 Finanțarea acțiunii privind biodiversitatea [EN]

 Drepturile fundamentale ale refugiaților, solicitanților de azil și migranților la frontierele
europene [EN]
 

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-66/19 Kreissparkasse Saarlouis
Contractele de credit pentru consumatori trebuie să menţioneze într-un mod clar şi concis
modalităţile de calcul al termenului de retragere. [RO]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-558/18,C-563/18 Miasto Łowicz
Curtea declară inadmisibile două cereri de decizie preliminară privind măsurile adoptate în anul
2017 în Polonia de instituire a unui regim de procedură disciplinară în privința judecătorilor. [RO]
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642823/EPRS_ATA(2020)642823_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/624442/IPOL_IDA(2020)624442_EN.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/covid19-26032020-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/covid-european-decisions.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/covid-sanitary-decisions.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/covid-economic-decisions.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b48351f1-6fda-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/66cdde22-6fdb-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/717f26a7-722b-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/204be15d-722d-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2945915/ro/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2945881/ro/
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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