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Direcția pentru Uniunea Europeană

Diferitele organisme ale Consiliului Nordic (Danemarca, Finalnda, Islanda, Norvegia, Suedia) au
dezbătut situația pandemiei de coronavirus și impactul asupra statelor membre ale Consiliului,
precum și asupra cooperării dintre ele. Prezidiul Consiliului consideră că este importantă
aplicarea în timp util a propunerilor cuprinse în strategia privind securitatea socială [FI].

Protecție socială, muncă 

Guvernul federal german a prezentat în Bundestag situația programului federal de cercetare cu
privire la cauzele de natură medicală care diferențiază speranța  de viață între bărbați și femei
[DE].
Riksdagenul suedez a solicitat Guvernului modificarea legislației astfel încât să fie mărite
pedepsele pentru violențele împotriva persoanelor vârstnice sau altor persoane vulnerabile,
precum și elaborarea unui plan național pentru activitatea caselor de copii [SE].
Parlamentul portughez a adoptat un proiect de lege referitor la egalitatea părinților în ceea ce
privește primirea sprijinului excepțional acordat de stat în condițiile pandemiei de coronavirus
[PT].

  Mediu, poluare, economie circulară 

Guvernul federal german a prezentat în Bundestag un proiect pentru modificarea Legii
locuințelor, prin introducerea unor prevederi legate de electromobilitate, pentru îndeplinirea
obiectivelor de neutralitate climatică [DE].
Bundesratul german a criticat proiectul Guvernului federal referitor la reducerea energiei termice

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/PN-huhtikuu.aspx
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918402.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/valdsbrott-och-brottsoffer_H701JuU29
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616e49304d54597457456c574c6d527659773d3d&fich=pjr416-XIV.doc&Inline=true
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918791.pdf
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pe bază de cărbuni și a cerut să fie acordată mai multă atenție modului în care se va trece la
energia regenerabilă, precum și reglementării situației zonelor carbonifere [DE].
Parlamentul portughez a recomandat Guvernului: revizuirea și modernizarea sistemului de
monitorizare a calității aerului [PT]; difuzarea pe scară largă a măsurilor necesare în ceea ce
privește ambalarea corectă și depozitarea deșeurilor menajere [PT].
În Parlamentul leton s-a decis sprijinirea inițiativei publice privind conservarea pădurilor din
Letonia [LV]. 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag: un proiect de lege referitor la protecția
datelor electronice ale pacienților în cadrul infrastructurilor telematice [DE]; un proiect de
modificare a legii pentru combaterea propagării știrilor false în rețelele sociale (Legea
„Facebook”) [DE]; o informare referitoare la situația expunerii la radiațiile datorate telefoniei
mobile 5G [DE].

 Finanțe 
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag: situația taxei de solidaritate și posibilitatea
eliminării acesteia [DE];  programul de finanțare la nivel federal a sistemelor  de conexiune în
bandă largă [DE]; problema fraudelor de tip „carusel” [DE];  o informare cu privire la spălarea de
bani și manipularea piețelor financiare [DE].
În Adunarea Națională a Franței au fost prezentate proiecte de lege pentru: reducerea cu până
la 100% a impozitului pe donațiile către instituțiile medicale și sociale [FR]; scutiri fiscale pentru
întreprinderile, comercianții, meșteșugarii și fermierii din zonele de revitalizare rurală [FR];
scutirea de impozite a veniturilor provenite din activitățile din turism și  hoteliere [FR]; creșterea
fiscalității pentru tranzacțiile financiare în perioada crizei de coronavirus  [FR].

Diverse
Riksdagenul suedez a adoptat propunerea Guvernului pentru amânarea până la 1 iunie a
trecerii la folosirea carburanților de vară, pe fondul scăderii vânzărilor la benzina de iarnă, ca
urmare a crizei provocate de coronavirus [SE].
Unitatea de supraveghere și control a Comisiei pentru afaceri economice a Senatului francez a
înaintat Guvernului un set de treizeci de propuneri pentru relansarea, din această vară, a
turismului [FR].
În Adunarea Națională a Franței a fost prezentat un proiect de lege pentru adăugarea
conceptului de catastrofă sanitară și epidemiologică în Codul asigurărilor  [FR].
Comisia pentru afaceri externe din Parlamentul estonian a reiterat disponibilitatea Estoniei de a
prezida Consiliul de Securitate al ONU și a prezentat stadiul pregătirilor în acest sens [EE].
 

UE și Inițiativa „EU4Digital” au organizat o acțiune comună cu reprezentanți ai statelor membre
ale Parteneriatului Estic – „The Global Hack event” -  cu scopul de a identifica cele mai inovative
soluții de luptă împotriva COVID-19 [EN].
În Armenia a fost înregistrată o creștere accentuată a utilizării instrumentelor pentru guvernarea
electronică, în contextul restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus [EN].

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918472.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44777
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44792
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28914-mandatu-komisija-atbalsta-iniciativu-par-latvijas-mezu-saglabasanu
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918793.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918792.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/183/1918334.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918488.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918420.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918448.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918422.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2852_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2887_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2880_proposition-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2850_proposition-loi
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillfallig-atgard-for-att-underlatta-overgangen_H701MJU18
http://www.senat.fr/presse/cp20200430d.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2848_proposition-loi
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/valiskomisjon-et-et/valiskomisjon-veendus-eesti-heas-valmiduses-uro-julgeolekunoukogu-eesistumiseks/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eastern-partner-countries-present-over-20-solutions-challenges-faced-covid?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/armenia-marks-sharp-increase-use-e-governance-tools-during-covid-19?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
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Comisia pentru agricultură din
Parlamentul European a luat o decizie
fundamentală în mijlocul pandemiei
COVID-19: adoptă regulamentul
tranzitoriu care va prelungi regulile politicii
agricole comune cu încă doi ani și va evita
reducerea de 4% a plăților directe și cei
15% la dezvoltarea rurală. Pe baza
acestei decizii cruciale, Parlamentul
European va demara negocierile
interinstituționale cu Consiliul UE (trialog)
privind normele aplicabile fermierilor
începând cu ianuarie anul viitor. [EN]

Grupul Renew Europe salută încheierea
negocierilor din 28 aprilie 2020 pentru un
acord comercial modernizat  între UE și
Mexic. Dita Charanzová, vicepreședinte al
Parlamentului European, responsabil cu
relațiile cu America Latină a declarat:
„Încheierea acestor negocieri reprezintă o
veste bună și atât de necesară, precum și
un semnal pozitiv pentru comerțul liber
global.” [EN]

Grupul PPE din Parlamentul European
invită statele membre să conlucreze
pentru a relansa mobilitatea și a deschide
frontierele din UE într-o manieră
coordonată. „Treptat, cu atenție și cu
responsabilitate, trebuie să punem din nou
în mișcare toate tipurile de transport și să
ridicăm restricțiile de călătorie”, au
declarat europarlamentarii Marian-Jean
Marinescu și Roberta Metsola, înaintea
dezbaterii din 29 aprilie 2020, a miniștrilor
transporturilor din statele membre ale UE,
privind eliminarea treptată a măsurilor
luate cu privire la pandemia COVID-19,
care se află în prezent în vigoare. [EN]

Măsurile propuse de Comisia Europeană pentru sprijinirea cele mai afectate piețe agricole și
alimentare nu vor preveni o altă criză a laptelui. După întâlnirea și discuțiile avute cu Comitetul
european al laptelui, Președintele Comisiei pentru resurse naturale (NAT) din cadrul Comitetului
Regiunilor, dna Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) a declarat că un răspuns suplimentar la
criza cauzată de COVID-19 trebuie să includă acordarea ajutorului pentru depozitarea privată,
flexibilitate pentru programele de sprijinire a pieței și derogări speciale de la normele UE în
domeniul concurenței. Pentru a ușura povara crizei coronavirusului de pe umerii producătorilor și
a industriei laptelui și pentru a nu recrea volumul mare de lapte, trebuie propus un regim de
reducere voluntară a volumului la nivelul UE, ceea ce va ajuta la reducerea presiunii asupra
prețurilor laptelui. Conform Comitetului Regiunilor, va trebui ca producătorii să primească
suficiente compensații pe litrul de lapte pe care nu îl produc, pentru a face față consecințelor
economice. [EN]

Buletinul informativ nr. 4 al Comisiei pentru resurse naturale (NAT) [EN] 

Buletin informativ al Comisiei pentru politică economică (ECON) [EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/channel/further-funds-eus-agriculture-sector
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1484-eu-trade-relations-with-mexico-lifted-to-a-new-level/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/lift-travel-restrictions-gradually-carefully-responsibly
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Milk-Regions-call-for-a-volume-reduction-scheme-at-EU-level-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT_CoR_covid19_bulletin4.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-04.pdf
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Serviciul de cercetare al Parlamentului European
(EPRS)

 Studiu aprofundat - Reforma regimului de răspundere pentru intermediarii online -  [EN]

 Infografic - Fluxurile recente de migrație spre UE [EN]

 Brexit - Ceea ce trebuie să știți în calitate de cetățean al UE care trăiește în Regatul Unit [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-584/18
Refuzul la îmbarcare opus unui pasager pentru motivul că acesta ar fi prezentat documente de
călătorie pretins necorespunzătoare nu privează, în sine, pasagerul de protecția prevăzută de
Regulamentul în materie de compensare și de asistență a pasagerilor aerieni. [RO]
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