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Direcția pentru Uniunea Europeană

  Relații bilaterale, relații externe, convenții 
Teme de dezbatere 
Participarea Lituaniei în cadrul organismelor europene și internaționale pentru controlul
drogurilor - Sejmul lituanian [LT]. 
Înființarea unui grup de lucru privind sincronizarea sistemului de electricitate baltică cu rețeaua
electrică continentală europeană - Sejmul lituanian [LT]. 
 

 Apărare, securitate, drepturi fundamentale, lupta împotriva terorismului 
Teme de dezbatere 
Reforma Serviciului federal de informații – Bundestagul german [DE].
Protejarea libertății și securității  – Bundestagul german [DE]. 
Protecția datelor cu caracter personal - Sejmul Iituanian [LT], [LT]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului - Adunarea Națională bulgară [BG]. 
 

Justiție, stat de drept 
Teme de dezbatere 
Reformarea sistemului notarial – Bundestagul german [DE]. 
Separația puterilor între landuri și guvernul federal în ce privește procesele de luare a deciziilor
la nivel international - Bundestagul german [DE]. 
Transparența activităților parlamentare - Sejmul lituanian [LT]. 
 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275084
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275060
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926103.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/236/1923695.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275035
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275041
https://parliament.bg/bg/news/ID/5239
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926828.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/111/1911151.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275031
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Legislație adoptată 
Legea alegerilor prezidențiale - Riigikogu estonian [EE]. 
Legea alegerilor parlamentare - Congresul Deputaților spaniol [ES]. 
 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare, securitate cibernetică 
Teme de dezbatere  
Siguranța sistemelor informatice – Bundestagul german [DE], [DE]. 
Introducerea sistemului electronic de valori imobiliare - Bundestagul german [DE]. 
Sistem electronic de recrutare în cadrul forțelor armate estoniene - Riigikogu estonian [EE]. 
Tranziția ecologică digitală - Senatul francez [FR]. 
Construirea și susținerea suveranității digitale naționale și europene - Adunarea Națională
franceză [FR].

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Finalizarea procesului de egalizare a pensiilor (între Est și Vest) – Bundestagul german [DE]. 
Munca pe mare – Bundestagul german [DE]. 
Viitorul activităților profesionale cu regim redus  (minijobs)– Bundestagul german [DE]. 
Securitatea socială – al treilea pachet legislativ – Bundestagul german [DE]. 
Prelungirea sistemului „Kurzarbeit” până la sfârșitul lunii iunie - Consiliul Național austriac [DE]. 
Reformarea sistemului de protecție a consumatorilor în cazul insolvenței furnizorilor de pachete
de călătorii - Bundestagul german [DE]. 
Drepturi pentru familiile copiilor cu dizabilități - Sejmul leton [LV]. 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru șoferii care fac transporturi pe distanțe lungi -  Sejmul
lituanian [LT]. 
 
Legislație adoptată 
Legea pieței muncii pentru persoanele cu handicap - Consiliul Național austriac [DE].  
 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere  

Finanțarea proiectelor din domeniul construcțiilor care includ angajamente pentru protecția
climatică - Bundestagul german [DE]. 
Eliberarea autorizațiilor de construcție în ariile protejate - Sejmul lituanian [LT], [LT]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Regulamentul UE privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura
aplicarea legislației privind alimentele și furajele - Riksdagenul suedez [SE]. 
 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere   
Legea transportului de pasageri – Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Sistemul de resurse proprii al UE – Bundestagul german [DE]. 
Directiva UE stabilire a regimului general al accizelor  - Bundestagul german [DE]. 
Directiva UE privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor
garantate - Bundestagul german [DE]. 
Decizia UE privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - Senatul italian [IT]. 
Mecanismul de redresare și reziliență - Congresul deputaților spaniol [ES].

Educație, cultură 

Teme de dezbatere 
Învățământul preșcolar - Riksdagenul suedez [SE]. 
 
Legislație adoptată 
Legea patrimoniului cultural al comuntății evreiești din Austria - Consilul Național austriac [DE]. 
 

https://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/menetlusse-voeti-eelnou-vabariigi-presidendi-valimise-seaduse-muutmiseks-2/
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=38932
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926106.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926921.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926925.pdf
https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-arutas-kutsealuste-teavitamise-muutmist-digitaalseks/
http://www.senat.fr/presse/cp20210225a.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/batir-et-promouvoir-une-souverainete-numerique-nationale-et-europeenne-auditions
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926838.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926826.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/823750-823750
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926542.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2021/052NR_Kurzarbeit.shtml
https://www.bundestag.de/presse/hib/824410-824410
https://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/29592-families-with-children-with-disabilities-to-become-eligible-for-the-honorary-family-certificate-as-of-1-may
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275047
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0189/index.shtml
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926011.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275055
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275003
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-anpassning-av-bestammelser-om-kontroll-i_H801MJU6
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926175.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926821.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/256/1925697.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926927.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53725.htm
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=38950
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forskolan_H801UbU7
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0183/index.shtml
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Prin cele trei avize adoptate în cadrul sesiunii din februarie 2021, Comitetul Economic și Social
European (CESE) sprijină pachetul financiar digital propus de Comisia Europeană. În timp ce
digitalizarea oferă oportunități majore, aceasta prezintă, de asemenea, riscuri pentru sectorul
financiar al UE, care nu pot fi trecute cu vederea și care necesită acțiuni rapide.  
 
Avizul CESE privind Strategia financiară digitală a UE [EN] 
Piața unică a serviciilor financiare digitale din UE va contribui la îmbunătățirea accesului
consumatorilor și investitorilor individuali la serviciile financiare, dacă funcționează fără
probleme. Pentru a atinge acest obiectiv, fragmentarea sectorului trebuie redusă prin facilitarea
dezvoltării piețelor. În acest sens, Comitetul este de acord cu crearea unei platforme de finanțare
digitală a UE, care să faciliteze interacțiunile online legate de inițiativele de finanțare digială, dar
subliniază că partenerii sociali și reprezentanții societății civile ar trebui să aibă un cuvânt de
spus în acest proces.   
 
Avizul CESE privind criptoactivele și tehnologia registrelor distribuite [EN] 
CESE sprijină cele două inițiative ale Comisiei privind piețele criptoactivelor și un regim-pilot
pentru infrastructura de piață bazată pe tehnologia registrelor distribuite (DLT). În acest domeniu,
sunt necesare urgent măsuri pentru reglementarea unei tehnologii din ce în ce mai răspândite, a
cărei aplicare practică este în creștere și care se schimbă în mod constant și rapid.  
Un motiv urgent pentru aceste inițiative este faptul că, în ultimele luni, mai multe state membre
au adoptat instrumente naționale de reglementare, fie prin acte legislative, fie prin intermediul
recomandărilor și orientărilor emise de autoritățile de reglementare din acest sector. Aceste
instrumente riscă să creeze un cadru de reglementare fragmentat, care ar putea submina
integritatea pieței interne și ar putea crește costurile de conformitate suportate de întreprinderi. 
Mai precis, CESE sprijină cadrul unic de reglementare propus, care urmărește, pe de o parte, să
protejeze utilizatorii finali ai finanțării digitale și, pe de altă parte, să protejeze stabilitatea
financiară. Cu toate acestea, Comitetul dorește, de asemenea, precizarea unor măsuri de
protecție a consumatorilor și a micilor investitori, asigurându-se că aceștia primesc informații
adecvate, iar normele noi și foarte tehnice nu au un impact disproporționat asupra lor. 
 
Avizul CESE privind reziliența operațională digitală [EN] 
Comitetul sprijină propunerea Comisiei privind reziliența operațională digitală (DORA), deoarece
urmărește să aducă claritate juridică dispozițiilor privind riscurile legate de tehnologiile
comunicațiilor informaționale (TIC), să reducă complexitatea reglementărilor, să stabilească un
set comun de standarde pentru atenuarea riscurilor TIC și să faciliteze o abordare armonizată în
materie de supraveghere. Aceasta urmărește, de asemenea, să ofere securitate juridică și
garanțiile necesare pentru întreprinderile financiare și furnizorii de TIC. 
Având în vedere dependența crescută de software și de procesele digitale, firmele financiare pot
deveni ținta atacurilor cibernetice care pot provoca daune financiare și reputației lor și clienților
lor. Prin urmare, aceste riscuri trebuie să fie bine înțelese și gestionate, astfel încât
întreprinderile să poată face față tuturor tipurilor de perturbări și amenințări asociate TIC.

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

La prima vedere 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-04935-00-00-AC-TRA-EN.docx/content
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/crypto-assets-and-distributed-ledger-technology
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05040-00-00-AC-TRA-EN.docx/content
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 Taiwan în 2020 și după [EN] 
 Întărirea influenței Chinei în Marea Chinei de Sud [EN] 

 
Briefing 

 Revizuirea Regulamentului privind rețelele energetice transeuropene (TEN-E) - Orientările UE
pentru noile infrastructuri energetice [EN] 

 Trasarea unui curs prin ape furtunoase - UE ca actor în domeniul securității maritime [EN] 
 Viitorul aeroporturilor regionale - Dificultăți și oportunități [EN] 
 Femeile în politică în UE - Situația actuală [EN] 
 Sprijinirea democrației prin intermediul politicii externe a UE - Noi instrumente pentru

provocările din ce în ce mai mari [EN] 
 Lucrătorii sezonieri migranți în sectorul agricol european [EN] 

 
Studii 

 Ratificarea tratatelor internaționale, o perspectivă de drept comparat - Germania [FR] 
 Consolidarea cooperării cu Consiliul Europei [EN] 
 Impactul COVID-19 asupra pieței interne [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.
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