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Direcția pentru Uniunea Europeană

 Relații bilaterale, relații externe, convenții 
Teme de dezbatere   
Stadiul negocierilor UE-China pentru acordurile de investiții - Bundestagul german [DE]. 
Aderarea statelor deținătoare de arme nucleare la Tratatul privind neproliferarea armelor
nucleare - Bundestagul german [DE]. 
Cooperarea militară cu Tunisia – Bundestagul german [DE]. 
Relațiile Germaniei cu Coasta de Fildeș în ceea ce privește aprovizionarea populației cu apă,
hrană și energie - Bundestagul german [DE], [DE]. 
Cooperarea internațională cu state din Africa pentru crearea de noi locuri de muncă în cadrul
inițiativei „Educație și angajare” - Bundestagul german [DE]. 
 

Justiție, stat de drept, drepturi fundamentale 
Teme de dezbatere 
Ombudsmanul universitar – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Examinarea raportului Comisiei Europene privind statul de drept  - Riksdagenul suedez [SE]. 
Regulamentul general privind protecția datelor, pentru reglementarea accesului studenților la
medicină la sistemele și platformele informaționale pe care sunt înregistrate datele utilizatorilor
serviciilor de sănătate - Parlamentuul portuguhez [PT]. 
 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare, securitate cibernetică 
Teme de dezbatere  
Digitalizarea în domeniul protecției populației și ajutorului în caz de dezastre – Bundestagul

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926146.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926000.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926171.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/259/1925961.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/259/1925960.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/259/1925991.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00479
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/2020-ars-rapport-om-rattsstatsprincipen_H801KU14
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45729
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german [DE]. 
Implementarea standardelor „Vesta”  în cadrul procesului de informatizare a sistemului federal
de sănătate – Bundestagul german [DE]. 
Participarea germană la aplicarea măsurilor împotriva acțiunilor de criptare luate la nivel
european – Bundestagul german [DE].

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Problema definirii noțiunilor de „muncă periculoasă” și „accidente de muncă” în legislația federală
– Bundestagul german [DE]. 
Îmbunătățirea nivelului de protecție a sănătății la locul de muncă  - Bundestagul german [DE]. 
Angajarea muncitorilor străini - Camera Reprezentanților neerlandeză  [NL]. 
Criza sanitară – Adunarea Națională a Franței [FR], [FR], [FR]. 
Sprijinirea tinerilor și copiilor afectați de pandemia de coronavirus – Parlamentul Finlandei [FI]. 
Nouă strategie pentru combaterea pandemiei, bazată pe efectuarea de teste rapide în masă –
Parlamentul portughez [PT]. 
Sistemul  „asigurări de sănătate pentru toți” – Bundestagul german [DE]. 
Solicitare pentru o strategie împotriva germenilor multi-rezistenți – Bundestagul german [DE]. 
Folosirea canabisului în scopuri medicale – Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație adoptată
Lege privind pensionarea anticipată a persoanelor cu dizabilități – Parlamentul portughez
[PT].
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Comisia pentru afaceri europene din Sejmul Letoniei au aprobat poziția  guvernului cu privire la
propunerea Comisiei Europene referitoare la salariul minim adecvat în UE [LV].  
 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere   
Exportul tehnologiilor de mediu în țările în curs de dezvoltare – Bundestagul german [DE]. 
Modificarea legislației referitoare la energia eoliană offshore – Camera Reprezentanților
neerlandeză [NL]. 
Sistemul de taxare a emisiilor de carbon provenite din activitățile din domeniul construcțiilor –
Bundestagul german [DE]. 
 

 Economie, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere   
Aprobarea unui buget rectificativ suplimentar, pentru sprijinirea companiilor, pentru testare și
vaccinare – Riksdagenul suedez [SE], [SE]. 
Măsuri de prevenire a întreruperilor de energie electrică în Austria – Consiliul Național al Austriei
[DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Creșterea eficienței energetice a clădirilor și crearea de noi locuri de muncă pentru a se pune în
acord cu noua strategie a Comisiei Europene „Valul de renovări a clădirilor” - Sejmul Letoniei
[LV]. 
 

Apărare, securitate, siguranță, lupta împotriva terorismului  
 Modificări aduse Legii serviciului militar și Legii gărzii naționale - Sejmul Letoniei [LV].
 

Educație, cultură  
Teme de dezbatere 
Programul „Senatul și cultura”, prin care Senatul Republicii, Camera Deputaților și Ministerul
Educației colaborează pentru a face cunoscute în școli valorile și conținutul Constituției italiene
[IT]. 
Revizuirea strategică a programelor școlare - Parlamentul portughez [PT]. 
 
Diverse 
Teme de dezbatere 
Propunere de rezoluție referitoare la un sediu unic al Parlamentului European – Camera

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926081.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926134.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926112.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926167.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926140.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00180
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-sanitaire-audition-de-plateformes-medicales
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-sanitaire-audition-de-plateformes-medicales
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-sanitaire-et-ehpad-table-ronde
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/kevatkauden-ensimmainen-kyselytunti.aspx
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45704
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926113.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926314.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926181.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45590
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29528-eiropas-lietu-komisija-atbalsta-valdibas-parstradato-poziciju-par-adekvatu-minimalo-algu-es
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926096.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00517
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/259/1925931.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2021---stod-till_H801FiU40
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2021---forstarkta-stod_H801FiU42
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_04410/index.shtml
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29513-vita-anda-terauda-latvijai-ir-jaizmanto-iespeja-palielinat-investicijas-eku-energoefektivitates-projektos
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29509-aizsardzibas-komisija-lemj-atvieglot-nosacijumus-uznemsanai-militaraja-dienesta-un-zemessardze
http://www.senato.it/3381?comunicato=1519
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45709
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Reprezentanților din Belgia [BE]. 
Consecințele Brexit-ului – Adunarea Națională a Franței [FR], [FR]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Modificarea Legii pentru protejarea drepturilor consumatorilor, pentru transpunerea prevederilor
legislației europene în domeniu - Sejmul Letoniei [LV].

Rețeaua RegHub a finalizat cea de-a cincea consultare privind impactul a trei regulamente PAC
privind dezvoltarea rurală, mai concret, privind măsura în care acestea pot sprijini zonele rurale
pentru a soluționa problemele socio-economice cum ar fi creșterea lentă, șomajul sau reînnoirea
generațională slabă. 
Reunind 200 de participanți locali și regionali din zonele rurale, această consultare furnizează
informații unice, bazate pe experiențele reale ale participanților privind aceste politici concrete
ale UE. 
 
Al cincilea raport de implementare al rețelei poate fi accesat AICI.

În cadrul celei de-a 142-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR), liderii locali și regionali
au invitat pentru prima dată reprezentanți a două inițiative cetățenești europene (ICE). Astfel, își
lansează dezbaterea privind democrația, în perspectiva Conferinței privind viitorul Europei, și își
demonstrează angajamentul de a sprijini ICE care intră în sfera sa de influență politică și care
sunt relevante din punct de vedere politic pentru autoritățile locale și regionale. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați link-ul următor: AICI 

Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului Regiunilor și-a
prezentat programul de lucru pentru 2021, având ca prioritate absolută traducerea redresării
de pe urma pandemiei de COVID-19 prin proiecte concrete care accelerează tranziția către
neutralitatea climatică, creând în același timp locuri de muncă și realizând incluziunea socială în
fiecare teritoriu. 
Mai multe informații AICI.

În avizul său privind comunicarea „O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră
climatic” (COM(2020) 301), Comitetul Economic și Social European (CESE) subliniază nevoia
unei economii mai ecologice și mai echitabile și afirmă că strategia pentru hidrogen nepoluant a
UE oferă posibilitatea realizării acesteia. De asemenea, CESE lansează ideea că UE trebuie să
depășească criza de COVID-19 prin construirea unui noi model al societății, în care economiile
să fie mai ecologice, echitabile și mai rezistente la viitoare șocuri, iar în acest scop, este nevoie
de energie nepoluantă, în care hidrogenul poate fi un factor esențial.  
Mai multe informații AICI. [EN]

 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1765/55K1765001.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/consequences-du-brexit-audition-de-michel-barnier
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/impact-du-brexit-sur-la-peche-audition-d-annick-girardin-ministre-de-la-mer
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29510-pilveidos-likumu-pateretaju-kolektivo-interesu-aizsardzibas-joma
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/report-consultation-05-cap-territorial-development.pdf
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/bridging-european-institutions-citizens.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Bridging%20European%20institutions%20and%20citizens%20European%20Citizens%20Initiatives&utm_term=News&lang=ro
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2020-04057-00-01-TCD-TRA-RO.docx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/european-green-deal-compass-eu-covid-19-recovery-plan.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=The%20European%20Green%20Deal%20remains%20the%20compass%20of%20the%20EUs%20COVID-%20recovery%20p&utm_term=News&lang=ro
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-03535-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/covid-19-crisis-can-only-be-overcome-new-model-society-says-eesc#see-also
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Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

Pe scurt 
  Stabilirea unei facilități pentru recuperare și reziliență [EN] 
 Controlul democratic asupra platformelor sociale de comunicare și protejarea drepturilor

fundamentale [EN]  
 Noul plan de acțiune privind economia circulară [EN] 
 Implementarea acordului de asociere a UE cu Ucraina [EN] 
 Pachetul privind recuperarea piețelor de capital: prospect privind MiFID (Directiva europeană

privind piețele și instrumentele financiare) și recuperarea UE [EN] 
 
Briefing 

 Noua agendă privind consumatorii [EN] 
 Accesul la justiție în probleme de mediu - Revizuirea Regulamentului Aarhus [EN] 
 Infrastructura critică europeană - Revizuirea Directivei 2008/114/CE a Consiliului [EN] 
 Programul „UE pentru sănătate” [EN] (EU4Health Programme) 
 Finanțe prietenoase cu mediul și durabile [EN] 
 Instituțiile democratice și prosperitatea - Beneficiile unei societăți deschise [EN] 
 Comisia Europeană: date și cifre [EN] 

 
Analiză aprofundată 

 Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit - Perspectivă analitică [EN] 
 Raportul anual de activitate pe 2020 al Unității de asistență pentru guvernanță economică a

Parlamentului European (EGOV) [EN] 
 Cum a afectat criza de COVID-19 securitatea și aspectele legate de apărare ale UE [EN] 

 
Studii 

 Implementarea cerințelor UE pentru schimburile de informații fiscale - Evaluarea implementării
la nivel european [EN] 

 Propunerea Comisiei Europene privind derogarea temporară de la Directiva asupra
confidențialității și comunicațiilor electronice cu scopul de a combate abuzul sexual online asupra
copiilor [EN] 

 Informații introductive privind cadrul fiscal al UE - Tratatul de la Maastricht, Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea și guvernanța și Pactul de stabilitate și creștere [EN] 

 Listele electorale transnaționale - Modalități de europenizare a alegerilor pentru Parlamentul
European [EN]
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