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A fost lansat noul site web dedicat dimensiunii parlamentare a Președinției germane a
Consiliului UE [DE] și pagina de Twitter aferentă [DE].

Relații bilaterale, convenții, tratate, migranți
Sub conducerea președinților Bundestagului german și Adunării Naționale a Franței s-a
desfășurat o ședință online a reprezentanților celor două parlamente, tema principală fiind
situația actuală a pandemiei de coronavirus și urmările acesteia pentru Europa. Au fost audiați
miniștrii de finanțe ai celor două state [DE].
Riksdagenul suedez a dezbătut un raport al Guvernului privind cooperarea nordică în anul 2019
si un raport al delegației suedeze la Consiliul Nordic [SE]. Problema cooperării nordice a fost
dezbătută și în Parlamentul Finlandei [FI], [FI].
În Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților din Țările de Jos a  fost prezentat
un raport tehnic referitor la noua Strategie multilaterală UE-Africa [NL].
Camera Reprezentanților din Belgia a adoptat o propunere de rezoluție referitoare la
recunoașterea de către Belgia a statului Palestina [FR].

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare 

În Camera Reprezentanților a Parlamentului Țărilor de Jos au fost dezbătute propunerile de
modificare legislativă pentru punerea în aplicare a Directivei UE privind dreptul de autor și
drepturile conexe pe piața unică digitală [NL].

Protecție socială, muncă, sănătate

https://www.parleu2020.de/
https://twitter.com/parleu2020de
https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/pm-200615-dfpv-700712
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nordiskt-och-arktiskt-samarbete_H701UU14
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pohjoismaiden-neuvosto-kesakokoukset.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pohjoismaiden-neuvosto--kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamisen-paastot.aspx
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02606
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=0032
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02547


În Bundestagul german a fost dezbătută și adoptată de către Comisia de muncă și afaceri
sociale propunerea de modificare a Legii lucrătorilor detașați pentru transpunerea în legislația
națională a Directivei privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [DE].
Adunarea Națională a Franței a adoptat o propunere legislativă pentru reevaluarea sistemului de
pensii din sectorul agricol [FR].
Camera Reprezentanților din Belgia a adoptat: propunerea de rezoluție pentru instituirea unui
plan de urgență care vizează protecția victimelor violenței domestice în contextul pandemiei de
coronavirus [FR]; propunerea de rezoluție referitoare la registrele de evidență a populației,
cărțile de identitate, cărțile de identitate și documentele de rezidență ale străinilor [FR].
Parlamentul Estoniei a adoptat propunerile de modificare a legislației sociale, prin care au fost
introduse prevederi pentru o mai bună protecție a lucrătorilor detașați [EE], recunoașterea
automată a calificărilor profesionale [EE].

  Mediu, poluare, economie circulară 
Guvernul federal german a prezentat, în Bundestag: un proiect pentru modificarea Legii pentru
comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră [DE]; o propunere de modificare
a Legii bateriilor, pentru adaptarea la noile reglementări europene în domeniu [DE].
Guvernul federal german a răspuns întrebărilor adresate de deputați cu privire la amploarea
pagubelor produse fondului forestier și implementarea unui sistem național  pentru detectarea
acestora [DE].
Membrii Bundestagului german au dezbătut problema perspectivelor economiei circulare în
contextul creat de pandemia de coronavirus [DE].
Riksdagenul suedez: a examinat Comunicarea Comisiei Europene „Pactul verde european”, a
salutat importanța acordată problemelor de mediu și a transmis că tranziția către o Europă
neutră din punct de vedere climatic trebuie să fie accelerată și să acopere toate sectoarele de
activitate [SE]; a adoptat propunerea legislativă prezentată de Guvern pentru adaptarea Codului
mediului la noile reglementări ale UE în domeniu; unele dintre prevederile nou introduse se
referă la îmbunătățirea sistemului de supraveghere a aplicării legislației [SE]; a adoptat
propunerea legislativă prezentată de Guvern pentru adaptarea legislației privind gestionarea
deșeurilor la noile reglementări europene în domeniu; sunt introduse noi prevederi în ce privește
responsabilitatea producătorilor de deșeuri, precum și a municipalităților [SE] și propunerea
pentru modificarea reglementărilor în ce privește plata impozitelor pe deșeuri [SE]. 
„Pactul verde european” și neutralitatea climatică au fost dezbătute și în Parlamentul Estoniei
[EE].

Apărare, securitate
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag bilanțul acțiunilor comune ale Germaniei,
Lituaniei și României în cadrul proiectului pentru cooperare polițienească SPECTRE; au fost
prezentate atribuțiile Direcției de investigații criminale din România [DE].
În Bundestagul german au avut loc audieri legate de noul proiect de lege al  Guvernului federal
cu privire la îmbunătățirea siguranței aeriene [DE].
Camera Reprezentanților din Belgia a adoptat o propunere de rezoluție referitoare la participarea
trupelor belgiene la acțiunile militare desfășurate în cadrul operațiunii antiteroriste din Irak şi
Siria „Inherent Resolve” [FR].

 Economie, finanțe, transporturi
Membrii Marii Comisii din Eduskunta și europarlamentari finlandezi au dezbătut poziția oficială a
Parlamentului față de planul de redersare al UE [FI].
Bundestagul german a dezbătut proiectul de lege privind garanțiile ce vor fi oferite în temeiul
Instrumentului de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență
(SURE) [DE].
Comisia pentru transporturi din Bundestagul german a discutat raportul Curții de Conturi
Europene privind sustenabilitatea mobilității urbane în UE; instituția europeană consideră că
scopul fondurilor europene utilizate nu a fost atins, nu există semne clare că orașele își schimbă
în mod semnificativ abordările privind mobilitatea urbană durabilă [DE].
Parlamentul Suediei a adoptat: orientările Guvernului privind politica economică și bugetară
pentru anul 2020; Parlamentul a fost de acord că abaterea de la ținta de deficit bugetar este
justificată pentru a stabiliza economia și este compatibilă cu normele fiscale europene
[SE]; propunerea Băncii Naționale a Suediei de a contribui la finanțarea de către Fondul
Monetar Internațional a împrumuturilor prin intermediul instrumentelor pentru reducerea sărăciei
[SE];  o propunere legislativă care vizează adaptarea legislației suedeze la prevederile

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/193/1919371.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0443_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1236
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1072
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/2f2eeff2-845f-4674-a823-23a34fbda5a9/Ameti%C3%BChingute%20seaduse,%20Eestisse%20l%C3%A4hetatud%20t%C3%B6%C3%B6tajate%20t%C3%B6%C3%B6tingimuste%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ae041251-d97c-4e76-9977-b5559be94815/V%C3%A4lisriigi%20kutsekvalifikatsiooni%20tunnustamise%20seaduse%20ja%20ehitusseadustiku%20muutmise%20seadus
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/199/1919929.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/199/1919930.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/197/1919710.pdf
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ParlamentarischerBeiratNachhaltigkeit/oeffentliche_anhoerungen/2020/698314-698314
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/kommissionens-meddelande-den-europeiska-grona_H701MJU17
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-forbattrad-tillsyn-pa-miljoomradet-och_H701MJU19
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H701MJU20
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/vissa-andringar-i-avfallsskattelagen_H701SkU25
https://m.riigikogu.ee/pressiteated/euroopa-liidu-asjade-komisjon-et-et/elak-toetas-kliimaneutraalse-euroopa-saavutamist/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/197/1919799.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/701010-701010
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1298
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-elpymissuunnitelma-suuri-valiokunta-ja-mepit-keskustelevat.aspx
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/198/1919860.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/701258-701258
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riktlinjer-for-den-ekonomiska-politiken_H701FiU20
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/medgivande-for-riksbanken-att-inga-ett-avtal-om_H701FiU57


Regulamentului UE privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor
astfel de vehicule [SE]. 
În Senatul Franței a fost prezentată o propunere de relansare a construcțiilor, a locuințelor și a
politicilor orașelor [FR].
Consiliul Național al Austriei a adoptat un proiect de lege pentru susținerea investițiilor
municipale, în condițiile create de pandemia de coronavirus [DE].

Diverse
În Bundestagul german a fost prezentat raportul Agenției naționale pentru prevenirea torturii pe
anul 2019 [DE].
Adunarea Națională a Franței a adoptat propunerea legislativă pentru organizarea ieșirii din
starea urgență sanitară  [FR].
Camera Reprezentanților din Țările de Jos a dezbătut răspunsul Guvernului la propunerea
Parlamentului European de modificare a mandatului Ombudsmanului european [NL].
Consiliul Național al Austriei a decis încetarea aplicării legii referitoare la purtarea obligatorie a
măștii de protecție pe perioada pandemiei de coronavirus la data de 31 decembrie 2020 [DE].

Cu ocazia videoconferinței la nivel înalt UE-Parteneriatul Estic au fost dezbătute probleme legate
de răspunsul la pandemia de coronavirus, precum și cele cinci priorități ale Parteneriatul Estic
după 2020 (creștere economică, tranziție verde, digitalizare, buna guvernanță, sporirea
conectivității)  [RO].

Parlamentul European a aprobat un raport
S&D care modifică temporar
Regulamentul privind cerințele de capital
(CRR) pentru a răspunde impactului
economic creat de pandemia COVID-19.
„Soluția rapidă a CRR” oferă o scutire
temporară a capitalui pentru bănci, astfel
încât acestea să poată acorda
împrumuturi economiei reale, într-un
moment de mare nevoie pentru companii.
Textul aprobat reprezintă acordul final, iar
noul regulament va fi în vigoare până la
sfârșitul lunii iunie 2020. [EN]

La 18 iunie 2020, Parlamentul European a
aprobat primul standard mondial pentru
produse financiare durabile. Acest sistem
de clasificare unificat, așa-numita
taxonomie, stabilește criterii armonizate
pentru a determina dacă o activitate
economică este durabilă pentru mediu.

La 19 iunie 2020, Parlamentul European a
votat o  rezoluție  privind transportul și
turismul în 2020 și aducându-și contribuția
la măsurile nelegislative adoptate de
Comisia Europeană la 13 mai, care
vizează sprijinirea statelor membre pentru
ridicarea treptată a restricțiilor de
călătorie. Foarte afectat de pandemia
COVID-19, transportul și turismul au un
impact major asupra economiei europene,
iar Grupul Renew Europe a insistat asupra
luării unor măsuri mai concrete și un
sprijin financiar pentru acest sector,
inclusiv asupra înființării unui mecanism
de gestionare a crizelor, pentru a face față
dificultăților actuale, și celor viitoare. [EN]

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning_H701TU17
http://www.senat.fr/presse/cp20200617b.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR_00072/index.shtml
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919680.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0442_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z11555&did=2020D24835
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR_00075/fname_805058.pdf
https://ec.europa.eu/romania/news/20200619_cadru_parteneriatul_estic_ro
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/crr-quick-fix-new-rules-push-banks-pump-money-real-economy
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1535-renew-europe-calls-for-a-new-eu-strategy-and-action-plan-for-tourism/


Este cel de-al treilea pilon de bază al
pachetului de finanțare durabilă. [EN] Pentru următorii șapte ani, Grupul PPE

apără un buget al UE care să urmărească
simultan solidaritatea și responsabilitatea,
să abordeze redresarea economică și să
asigure o revenire într-o manieră incluzivă
prin care societățile să poată susține o
Uniune mai bună pentru generațiile
următoare. [EN]
 

Grupul pentru drepturile fundamentale și statul de drept, din cadrul Comitetului Economic și
Social European, a publicat un raport privind evoluțiile naționale în domeniul drepturilor
fundamentale și al statului de drept, din perspectiva societății civile, conținând informații adunate
în urma vizitelor Grupului în România, Polonia, Ungaria, Franța, Austria, Bulgaria și Italia, în anii
2018 și 2019. [EN]

Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)

 Analiză aprofundată - Foaie de parcurs pentru finalizarea uniunii bancare [EN]

 Informare - Piața unică și pandemia: Impactul, acțiunea UE și recuperarea [EN]

 Informare - Coronavirusul și alegerile în diferite state membre [EN]
 Analiză aprofundată - Analizarea lacunelor, în materie de performanță a programelor-cadru,

dintre statele membre ale UE-13 și UE-15 [EN]
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