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Direcția pentru Uniunea Europeană

Comisia Europeană a adoptat, la 8 aprilie 2020, o
recomandare de sprijinire a strategiilor de ieșire de criză
prin intermediul datelor și al aplicațiilor mobile.

Recomandarea prezintă un proces, în vederea adoptării împreună cu statele membre, alcătuit
dintr-un set de instrumente, axat pe două dimensiuni:

o abordare paneuropeană coordonată privind utilizarea aplicațiilor mobile pentru a permite
cetățenilor să ia măsuri eficace și mai specifice de distanțare socială, precum și
pentru avertizare, prevenire și localizare a contactelor și
o abordare comună pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date
anonimizate și agregate privind localizarea mobilă.

Citiți recomandarea accesând următoarea legătură AICI [EN]

Președintele Senatului francez, alături de președinții Parlamentelor din Spania, Grecia, Italia,
Luxemburg, Portugalia, Slovenia au semnat un apel pentru o Europă mai unită și un răspuns
ambițios din partea Uniunii Europene pentru a face față epidemiei de coronavirus [FR].
Bundestagul german a anunțat că va acorda, din nou,  în anul 2021, un premiu pentru activitatea
academică de excelență, prin care se urmărește stimularea studierii parlamentarismului,
înțelegerea mai profundă a practicii parlamentare  [DE].

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_on_apps_for_contact_tracing_4.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20200407a.html
https://www.bundestag.de/wissenschaftspreis
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  Protecție socială, muncă 

În Parlamentul Estoniei au fost dezbătute propunerile de modificare ale: Legii străinilor, în sensul
prelungirii valabilității permiselor de muncă ale lucrătorilor străini din agricultură [EE], Legii
privind asistența socială, Legii privind prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap [EE].
Într-o ședință video comună, Comisiile pentru economie și pentru mediu din Parlamentul Estoniei
au discutat cu privire la construcția noii uzine Enefit280 care va  genera aproape 500 de noi
locuri de muncă [EE].
În Senatul francez au fost dezbătute noile măsuri ce vor fi luate în ce privește telemunca și
activitățile de formare la distanță [FR].
Parlamentul Finlandei a adoptat propunerile de modificare a legislației referitoare la șomaj [FI].

  Mediu, poluare, economie circulară 
În Bundestagul german a fost prezentat cadrul de referință pentru temperatura medie globală
[DE]. De asemenea, au fost solicitate Guvernului informații cu privire la infrastructura necesară
susținerii proiectelor de electromobilitate  [DE].
Senatul francez a solicitat Guvernului ca, în cadrul noului plan de relansare care va fi stabilit
pentru ieșirea din criza economică provocată de Coronavirus,  să înscrie tranziția energetică
printre obiectivele principale, astfel încât să nu existe abateri de la angajamentele climatice  ale
Franței  [FR].

 Inteligența artificială 
Membrii Camerei Reprezentanților din Țările de Jos au dezbătut proiectul de lege prezentat de
Guvern referitor la guvernarea digitală; punctul principal a fost prelucrarea datelor cu caracter
personal [NL].
În Bundestagul german au fost dezbătute probleme legate de: utilizarea inteligenței artificiale în
privința unor volume mici de date (Small Data), domeniu în care Germania intenționează să
devină lider tehnologic [DE], precum și probleme referitoare la digitalizarea justiției și securitatea
IT [DE].
Oficiul Național de Audit suedez a prezentat un raport referitor la riscurile pe care le prezintă
sistemele informatice învechite folosite în cadrul administrației publice [SE].

  Sistemul judiciar 
Parlamentul estonian a aprobat modificările propuse la Legea de organizare a sistemului judiciar,
care au ca obiectiv flexibilizarea activității instanțelor [EE].
 

Serbia și Muntenegru vor solicita finanțare din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene -
disponibil pentru statele membre ale UE și țările care sunt în proces de negociere pentru
aderarea la UE - pentru a lupta împotriva COVID-19 [EN].

Uniunea Europeană a anunțat lansarea unui nou program destinat susținerii statelor din
Parteneriatul Estic în lupta lor împotriva criminalității organizate, cu accent pe criminalitatea

https://m.riigikogu.ee/pressiteated/maaelukomisjon-et-et/maaelukomisjon-toetab-valismaalase-toolubade-pikendamist-eriolukorra-lopuni/
https://m.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-vottis-vastu-hoolduspere-vanemate-toetust-suurendava-seaduse/
https://m.riigikogu.ee/pressiteated/majanduskomisjon-et-et/riigikogu-komisjonid-uus-olitehas-kindlustab-ida-virumaale-tookohad/
http://www.senat.fr/presse/cp20200408.html
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/ty%C3%B6tt%C3%B6myysturvalain,-ty%C3%B6tt%C3%B6myysetuuksien-rahoituksesta-annetun-lain-ja-ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassalain-muuttaminen.aspx
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/182/1918287.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/179/1917917.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20200407b.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01470
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/182/1918212.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/182/1918271.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksrevisionens-rapport-om-risker-med-foraldrade_H701FiU35
https://m.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/menetlusse-voeti-eelnou-kohtute-tegevuse-paindlikumaks-muutmiseks/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/04/06/serbia-and-montenegro-to-apply-for-eu-solidarity-fund-resources-to-fight-covid-19/
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financiară [EN].

La 10 aprilie 2020, miniștrii finanțelor din
Uniunea Europeană au convenit asupra
unui pachet de urgență de 540 miliarde
euro pentru a face față crizei economice și
sociale cauzate de COVID-19. Acest set
de măsuri de urgență va pune la dispoziție
bani pentru consolidarea sistemelor de
sănătate și îmbunătățirea prevenției în
cadrul statelor membre prin intermediul
mecanismului european de stabilitate
(MES); va sprijini întreprinderile prin
Banca Europeană de Investiții, precum și
lucrătorii prin noul instrument de sprijin
temporar pentru atenuarea riscurilor de
șomaj în caz de urgență (SURE). [EN]

Grupul Renew Europe și-a finalizat la 7
aprilie 2020 contribuția la rezoluția politică
privind răspunsul Uniunii Europene pentru
combaterea pandemiei COVID-19 și a
consecințelor sale, înaintea şedinţei
extraordinare plenare a Parlamentului
European din această săptămână.
Proiectul de rezoluție include o gamă
largă de propuneri și acțiuni cheie care
trebuie luate de Uniunea Europeană.
Renew Europe insistă ca Parlamentul să
transmită un semnal politic îndrăzneț și
clar cu privire la importanța solidarității în
acțiunile Uniunii Europene. [EN]

Grupul PPE a adoptat la 7 aprilie 2020 un
pact de solidaritate pentru redresarea
economiei Uniunii Europene, ce propune
măsuri imediate de combatere a virusului
și de mobilizare a tuturor instrumentelor
disponibile, însumând aproximativ 1000
miliarde euro în vederea relansării
economiei. Printre alte măsuri importante
evidențiate în plan se numără „Fondul de
solidaritate al Uniunii Europene pentru
coronavirus” de cel puțin 50 de miliarde de
euro „care sprijină eforturile financiare
întreprinse de sectoarele de sănătate din
toate statele membre în timpul crizei
actuale” și măsuri concrete care să
permită UE să fie mai bine pregătită în
viitor pentru alte pandemii necunoscute.
[EN]

Întrucât situația actuală nu permite
compararea datelelor provenite din statele
membre  din cauza lipsei de standarde
comune, grupul PPE dorește să
accelereze activitatea Comisiei Europene
în acest domeniu. De asemenea, criza a
evidențat vulnerabilitea infrastructurii IT în
general. Companiile tehnice și serviciile
de streaming au trebuit să reducă
calitatea streamingului în Europa pentru a
evita perturbarea internetului, deoarece
multe persoane lucrează de acasă. În plus
atacurile cibernetice s-au dublat în timpul
crizei. Christian Ehler, purtătorul de cuvânt
al grupului PPE pentru industrie și
cercetare, a declarat: „Pandemia de
coronavirus a subliniat necesitatea creării
unui centru de date UE pentru răspunsul
la situații de urgență. Se impune instituirea
urgentă a unei platforme pentru colectarea
și analizarea datelor disponibile despre
infecțiile și bolile pandemiei”. [EN]

https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/new-eu-initiative-help-fight-organised-crime-eastern-neighbourhood?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eurogroup-deal-good-start-comprehensive-recovery-plan-says-iratxe-garcia
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1470-covid19-a-stronger-european-union-must-emerge-from-this-crisis/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/epp-group-adopts-european-solidarity-pact
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/pandemic-shows-need-for-huge-upgrade-of-it-power-in-europe
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Grupurile politice din cadrul Comitetului Regiunilor au colectat numeroase exemple de obstacole
cu care se confruntă membrii lor, precum și răspunsurile acestora, și au expus idei cu privire la
modul în care UE le-ar putea ajuta. 

Paginile dedicate ale grupurilor politice privind criza COVID-19:
Partidul Popular European: [EN]
Partidul Socialiștilor Europeni: [EN]
Renew Europe: [EN]
Grupul Alianța Europeană [EN]
Grupul Verzilor [EN]

Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)

 Pe scurt: Combaterea dezinformării în domeniul sănătății [EN]

 Pe scurt: COVID-19 și sectorul turismului [EN]

 Informare: Campaniile străine de influențare privind COVID-19: Europa și bătălia globală a
discursurilor [EN]

 Informare: Către o abordare europeană comună privind vaccinarea [EN]

 Studiu: Criptomonede - Principalele evoluții, preocupări și răspunsuri în materie de
reglementare [EN]

 Servicii extrașcolare de îngrijire: Furnizare și politici publice [EN]

 Utilizarea eficientă a resurselor și economia circulară în Europa 2019 [EN]

 Studiu privind diferențele dintre legislațiile în materie de insolvență bancară și eventuala lor
armonizare [EN]

 Asistență științifică și tehnică pentru menținerea și dezvoltarea în continuare a indicatorilor de
monitorizare a beneficiilor de mediu și de sănătate ale legislației UE în domeniul produselor
chimice [EN]

 O analiză comparativă a legislației împotriva discriminării în Europa 2019 [EN]

 Ombudsmanul European și Ombudsmanul național sau organisme similare [EN]
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http://epp.cor.europa.eu/press-releases/fighting-covid19-in-your-village-city-and-region/
https://www.pes.cor.europa.eu/node/22749
https://reneweurope-cor.eu/covid-19/
https://web.cor.europa.eu/ea/News/Pages/Struga%C5%82a-flexibility-use-cohesion-agriculture-funds.aspx
https://europeangreens.eu/news/european-greens-response-covid-19-crisis
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649369/EPRS_ATA(2020)649369_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649367/EPRS_BRI(2020)649367_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642828/EPRS_BRI(2020)642828_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2020/out-of-school-care-provision-and-public-policy
https://www.eea.europa.eu/publications/even-more-from-less
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/500c917a-787c-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/09a14045-73ec-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/a88ed4a7-7879-11ea-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/08ae8d03-7a0a-11ea-b75f-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
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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