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Direcția pentru Uniunea Europeană

 Relații bilaterale, relații externe, convenții, participare la operațiuni internaționale 
Teme de dezbatere 
Cooperarea polițienească în cadrul „Rețelei de supraveghere paneuropene” -  Bundestagul
german [DE]. 
„Planul Marshall cu Africa” – Bundestagul german [DE]. 
Consecințele Brexitului – Adunarea Națională franceză [FR], [FR], [FR]; Eduskunta finlandez
[FI]. 
Summit al statelor  din „Formatul Austerlitz” (Republica Cehă, Republica Slovacă și Austria) –
Camera Deputaților cehă [CZ], [SK]. 
Coerența legislației împotriva terorismului în statele membre ale Adunării Parlamentare a OSCE
– Eduskunta finalndeză [FI]. 
Legăturile comerciale ale Maltei cu state din Africa – Parlamentul maltez [MT]. 
Consiliul Național austriac cere Guvernului să respingă Tratatul UE-MERCOSUR [DE]. 
 
Legislație adoptată 
Tratatul încheiat între Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos
în ceea ce privește cooperarea polițienească – Camera Reprezentanților belgiană [FR]. 
Acord între Republica Cehă, Republica Slovacă și Austria pentru promovarea și protecția
investițiilor - Bundesratul austriac [DE]. 
 

Justiție, stat de drept, drepturi fundamentale 
Teme de dezbatere 
Violența domestică – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
Prelucrarea și distrugerea informațiilor provenite din analizele DNA – Bundestagul german [DE]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926475.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/266/1926672.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/consequences-du-brexit-audition-de-roselyne-bachelot
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/brexit-audition-de-gerald-darmanin
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/brexit-audition-de-clement-beaune
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-kannattaa-EUn-ja-UKn-uutta-suhdetta-koskevien-sopimusten-nopeaa-hyvaksymista.aspx
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6165&z=14570
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55565
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kauma-Etyjin-komiteassa-Terrorismilakien-oltava-yhdenmukaisia-19022021.aspx
https://parlament.mt/en/13th-leg/foreign-and-european-affairs-committee/feac-024-16022021-0430-pm/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00214/index.shtml
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1440
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00667/index.shtml
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00995
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/266/1926621.pdf
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Egalitate, reprezentare, nediscriminare  – Bundestagul german [DE], Cortes Generales spaniol
[ES]; Sejmul Poloniei [PL]. 
Declarație în favoarea protecției libertăților civile în Rusia – Riigikogu estonian [EE]. 
Legislație penitenciară - Riigikogu estonian [EE], Sejmul leton [LV]. 
Legea copiilor - Oireachtas irlandez [EN]. 
Fenomenul migrației - Camera Deputaților italiană [IT], Bundestagul german [DE], [DE]. 
Agresiunile  cibernetice – Adunarea Națională portugheză [PT], [PT], [PT]. 
 
Legislație adoptată; declarații adoptate 

Dezbateri comune Franța, Polonia, Germania, în „formatul Weimar”, cu privire la
amenințările la adresa statului de drept în Europa – Bundesratul german [DE], Senatul francez
[FR] - declarația comună [FR]. 
Codul de procedura penală aplicabil minorilor – Adunarea Națională franceză [FR]. 

Legea privind consolidarea respectării principiilor republicane – Adunarea Națională a
Franței [FR]. 
Modificarea Codului de procedură penală – Adunarea Națională bulgară [BG]. 
Decret-lege pentru adoptarea măsurilor pentru reducerea decalajului de gen - Cortes Generales
spaniol [ES]. 
Legea referitoare la drepturile sexuale și reproductive ale femeilor - Cortes Generales
spaniol [ES]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii –
Eduskunta finlandez [FI]. 
Directiva UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului - Oireachtas irlandez [IE]. 
Regulamentul UE privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure
respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului – Adunarea Națională
portugheză [PT]. 
 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare, securitate cibernetică 
Teme de dezbatere  
Securitatea cibernetică a întreprinderilor mici și mijlocii – Senatul francez [FR]. 
Atacurile cibernetice organizate de către state și apărarea contra acestora – Camera
Reprezentanților belgiană [FR]. 
Digitalizarea și robotizarea ca motoare ale creșterii economice – Seimul lituanian [LT].

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Ocuparea forței de muncă – Camera Deputaților cehă [CZ]. 
Simplificarea sistemului național de sănătate – Senatul Franței [FR]. 
Protecția copiilor și tinerilor - Consiliul Național austriac [DE], Eduskunta finlandeză [FI]. 
Planul național de luptă împotriva sărăciei - Bundesratul austriac [DE]. 
 
Legislație adoptată 
Recunoașterea și gestionarea efectelor pe termen lung ale pandemiei de coronavirus –
Adunarea Națională franceză [FR]. 
Sănătatea la locul de muncă – Adunarea Națională franceză [FR]. 
Venitul minim pentru lucrătorii independenți – Seimul lituanian [LT]. 
Combaterea obezității – Adunarea Națională portugheză [PT]. 
Legea bolilor transmisibile – Eduskunta finlandeză [FI]. 
 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere  

Programul  federal „Aer curat 2017-2020” – Bundestagul german [DE]. 
Economia circulară integrată – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
Impactul câmpurilor electromagnetice asupra animalelor de fermă – Adunarea Națională
franceză [FR]. 
Infracțiunile contra mediului - Seimul lituanian [LT]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/266/1926689.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=38852
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/calendar.xsp#date=2021-02-22
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/taiskogu/riigikogu-vottis-vastu-avalduse-euroopa-liidu-uhtse-valispoliitika-toetuseks-ja-kodanikuvabaduste-kaitseks-venemaal/
https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-muutis-vangistusseadust/
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29555-saeima-konceptuali-atbalsta-grozijumus-latvijas-sodu-izpildes-kodeksa
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2020/51/
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=3470
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926495.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/266/1926609.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110295
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110345
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110336
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/texte/21/20210218-dialogforum-weimarer-dreieck.html
http://www.senat.fr/presse/cp20210218a.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/Autre/20210218_Declaration_finale_FR.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/code-de-la-justice-penale-des-mineurs-adoption
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/respect-des-principes-de-la-republique-adoption-1ere-lecture
https://parliament.bg/bg/news/ID/5232
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_003_2021.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=38889
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tietopaketti-whistleblower-direktiivin-taytantoonpanosta.aspx
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2020/23/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110331
http://www.senat.fr/presse/cp20210218.html
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1788
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274885
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=14562
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/ameliorer_le_systeme_de_sante_par_la_confiance_et_la_simplification.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2021/042PolitikamRingNB.shtml
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suullinenkyselytunti_18022021.aspx
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/AB-BR/AB-BR_03538/index.shtml
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/reconnaissance_complications_covid
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/prevention_sante_travail
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274889
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110297
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/taysistunto_19022021_hyvaksytytlait.aspx
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926346.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00848
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/impact-des-champs-electromagnetiques-sur-la-sante-des-animaux-d-elevage
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274860
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 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere   
Situația și finanțarea rețelei rutiere federale – Bundestagul german [DE], [DE]. 
Reforma sistemului feroviar – Parlamentul croat [EN]. 
Funcționarea  instituțiilor de credit – Riigikogu estonian [EE]. 
Costurile energiei electrice – Eduskunta finlandeză [FI], [FI]; Senatul Italian [IT]. 
Sprijinirea economiei locale – Adunarea Națională portugheză [PT], [PT]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE de punere în aplicare în ceea ce privește metodele de calcul al obligațiilor de
stocare – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
Decizia UE privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene – Camera Reprezentanților
belgiană [FR]; Camera Deputaților luxemburgheză [LU]. 
Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind
vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) -  Camera Reprezentanților belgiană [FR]. 
Mecanismul de redresare și reziliență - Eduskunta finlandez [FI]; Camera Reprezentanților
neerlandeză [NL]; Camera Deputaților italiană [IT]; Sejmul leton [LV].

Educație, cultură 

Teme de dezbatere 
Învățământul profesional – Sejmul leton [LV]. 
Școlarizarea la domiciliu – Camera Deputaților luxemburgheză [FR]. 
Educația studenților aparținând minorităților naționale – Sejmul Poloniei [PL]. 
 
Diverse 
Teme de dezbatere 
Sancționarea  tulburărilor din incinta Bundestagului german [DE]. 
A  fost publicat codul de conduită al membrilor Parlamentului – Consiliul Național austriac [DE].

 Buletinul nr. 10 al Comisiei pentru politica economică (ECON) a Comitetului Regiunilor. [EN]

Ședința plenară a Comitetului Economic și Social European
din 24-25 februarie 2021
 
Punctele principale ale sesiunii plenare din februarie a Comitetului Economic și Social
European:  
 
La 24 februarie, Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene pentru democrație și
demografie, va informa CESE asupra conferinței privind viitorul Europei, care se preconizează
că va începe în curând, în contextul depășirii impasului în ceea ce privește președinția și poziția
Consiliului.  
 
La 25 februarie, Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație, va asculta
concluziile unei anchete paneuropene a CESE privind implicarea societății civile organizate în
planurile naționale de redresare și reziliență – „Ce funcționează și ce nu?”. După dezbatere, va fi

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926349.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926425.pdf
https://www.sabor.hr/en/press/news/state-secretary-says-railway-system-undergo-comprehensive-reform
https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogus-labisid-esimese-lugemise-krediidiasutuste-seaduse-muudatused/
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Talousvaliokunnan-julkinen-kuuleminen.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/sahkonsiirto_tiedote_18022021.aspx
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39725.htm
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110326
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110348
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00825
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1792
https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7770&backto=p0/IZ7_28HHANET20F2A0A91N6L0M0CE3=CZ6_D2DVRI420G7Q402JEJ7USN3851=MEjavax.portlet.as!0==/#Z7_28HHANET20F2A0A91N6L0M0CE3/%3E
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1479
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kestavan_kasvun_ohjelma_taysistunto_17022021.aspx
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A01068
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=3475
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29554-vjaceslavs-dombrovskis-padzilinati-javerte-katrs-no-atveselosanas-un-noturibas-plana-ieklautajiem-virzieniem
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29560-saeima-konceptuali-atbalsta-grozijumus-elastigakas-profesionalas-izglitibas-sistemas-nodrosinasanai
https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doQuestpaDetails&id=20578&backto=p0/IZ7_28HHANET20F2A0A91N6L0M0CE3=CZ6_D2DVRI420G7Q402JEJ7USN3851=M/#Z7_28HHANET20F2A0A91N6L0M0CE3/%3E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=6075B5EDE269B609C12586780045E807
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926540.pdf
https://www.parlament.gv.at/ZUSD/PDF/Verhaltensregeln_und_Praxisleitfaden_fuer_ParlamentarierInnen_NEU_BF.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-10.docx
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supusă la vot, o rezoluție a CESE care să evidențieze domeniile în care s-ar putea implica mai
mult societatea civilă în elaborarea unor planuri naționale mai bune.   
 
La 25 februarie, plenul CESE va revizui rolul și acțiunile Comitetului în timpul pandemiei COVID-
19 și va sărbători impresionanta solidaritate demonstrată de societatea civilă din întreaga
Europă în numeroasele sale forme prin intermediul câștigătorilor Premiului CESE pentru
solidaritate civilă.

 
Avize importante ce vor fi supuse votului: 
 
Migrația 
Procedurile de azil din cadrul noului Pact privind migrația și azilul (SOC/670, raportor
Panagiotis Gkofas – Diversity Europe, EL) 
Gestionarea azilului în cadrul noului Pact privind migrația și azilul (SOC/669, raportor
Dimitris Dimitriadis – Angajatori, EL) 
 
Recuperarea 
Un val de renovare pentru Europa (TEN/723, raportor Pierre Jean Coulon – Lucrători, FR;
coraportor Aurel Laurențiu Plosceanu – Angajatori, RO) 
 
Economic 
Pachetul privind impozitarea echitabilă și simplă (ECO/531, raportorul Krister Andersson –
Angajatori, SE; coraportor Javier Doz Orrit – Lucrători, ES) 
Strategia anuală de creștere durabilă 2021 (ECO/537, raportor Krzysztof Balon – Diversity
Europe, PL) 
Strategia de finanțare digitală (ECO/534, raportor Petru Sorin Dandea – Lucrători, RO;
coraportor Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth – Angajatori, DE) 
Cripto-active și tehnologia registrelor distribuite (ECO/535, raportor Giuseppe Guerini –
Diversity Europe, IT) 
Reziliența operațională digitală (ECO/536, raportor Antonio García del Riego – Angajatori, ES) 
 
Mai multe informații AICI. [EN]

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

Briefing 
 

 Progrese privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [EN] 
 Acordul global UE-China privind investițiile - Uniformizarea condițiilor de concurență cu China

[EN] 
 Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS2) - Un nivel

comun ridicat al securității cibernetice în UE [EN] 
 Politica UE în domeniul hidrogenului - Hidrogenul ca mijloc de transport al energiei pentru o

economie neutră din punct de vedere climatic [EN] 
 Programul InvestEU - Noua schemă de sprijin pentru investiții a UE [EN] 
 Eliminarea dioxidului de carbon - Soluții tehnologice și bazate pe natură [EN]

Analiză aprofundată 
 

 Înțelegerea finanțării UE pentru acțiuni externe [EN]

https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/eesc-plenary-address-national-recovery-resilience-plans-debate-commissioner-johannes-hahn
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679103/EPRS_BRI(2021)679103_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659364/EPRS_BRI(2020)659364_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689336/EPRS_BRI(2021)689336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/679101/EPRS_IDA(2021)679101_EN.pdf
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Studii 
 

 Viitorul protecției culturilor în Europa [EN], Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 
 Sectoarele culturale și creative în Europa postCOVID-19 - Efectele crizei și recomandările de

politică [EN]

Camera Deputaţilor Camera Deputaţilor - Pagina oficială

@cdep_ro cameradeputatilor IPEX - Camera Deputaţilor

Copyright © 2021 Direcţia pentru Uniunea Europeană. 
Informațiile sau opiniile conținute de acest buletin au caracter informativ și aparțin autorilor. Camera Deputaților nu va fi
răspunzătoare pentru orice prejudiciu ce rezultă din folosirea sau incapacitatea de folosire a informației prezentate în buletin,
orice tip de erori sau omisiuni de conținut. 
 
Autori: 
Dana Honciuc 
Ilhan Ibram - Corespondent IPEX 
 
Icons made by Vectors Market, Freepick, Smashicons, Prosymbols, Ultimatearm, wanicon, Itim2101 from
www.flaticon.com

 
Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 
ilhan.ibram@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656330/EPRS_STU(2021)656330_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656330/EPRS_STU(2021)656330(ANN1)_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656330/EPRS_STU(2021)656330(ANN2)_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656330/EPRS_STU(2021)656330(ANN3)_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf
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
file:///C:/Users/ilhan.ibram/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///C:/Users/ilhan.ibram/Downloads/*%7CUNSUB%7C*

