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Direcția pentru Uniunea Europeană

 Stat de drept, drepturi fundamentale
Teme de dezbatere 
Violența în familie - Camera Reprezentanților belgiană [FR]. 
Egalitatea între femei și bărbați în condițiile pandemiei de coronavirus - Oireachtas irlandez
[EN]. 

Legislație adoptată 
Legea registrului de lobby - Bundesratul german [DE]. 
 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere  

Colectarea deșeurilor electrice și electronice – Bundestagul german [DE]. 
Prime pentru promovarea tranziției ecologice - Camera Deputaților luxemburgheză [FR]. 

Legislație adoptată 
Legea pentru finanțarea durabilă a tranziției energetice și protecția mediului prin reformarea
fiscalității pentru sectorul energetic [DE]. 
Legea privind combustibilii alternativi - Sejmul lituanian [EN]. 

Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1844/55K1844001.pdf
https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20210322-foreign-affairs-committee-to-focus-on-gender-equality-and-impact-of-covid-19/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0201-0300/237-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundestag.de/presse/hib/830518-830518
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wcm%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-www.chd.lu/sa-actualites/76058922-9ca7-4b91-b788-3b2486caf2e9
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/93-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=2&p_t=275517


Directiva UE de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor
prezentate de expunerea la radiațiile ionizante - Bundestagul german [DE]. 

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Protejarea lucrătorilor independenți în perioada pandemiei de coronavirus - Camera Deputaților
luxemburgheză [FR]. 

Legislație adoptată 
Legea tutelei - Bundesratul german [DE]. 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Legislație adoptată 
Legea pentru modernizarea transportului de călători – Bundesratul german [DE]. 

Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională 
Propunere de Directivă UE privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a
obligațiunilor garantate  - Bundestagul german [DE]. 
Legea pentru ratificarea Deciziei privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene –
Bundestagul german [DE]; Riksdagenul suedez [EN].
 

Educație, cultură 

Teme de dezbatere 
Educația ca bază a dezvoltării durabile – Bundestagul german [DE]. 
 

Sesiunea plenară a Comitetului Economic și Social European din 24-
25 martie 2021 

Punctele principale ale sesiunii plenare din martie a Comitetului Economic și Social European: 

24 martie: CESE va dezbate împreună cu Helena Dalli, comisarul european pentru egalitate,
noua strategie propusă de UE pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. 

24 martie: Olivér Várhelyi, comisarul european pentru vecinătate și extindere, va asculta
propunerile CESE cu privire la modul în care UE poate oferi Balcanilor de Vest o perspectivă
europeană credibilă. 

25 martie: Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru o
economie în serviciul cetățenilor, va discuta cu CESE dificultățile pe care politica comercială le
întâmpină în contextul unei redresări economice, favorabile incluziunii din punct de vedere
social, în urma crizei COVID-19. 

Avize importante supuse la vot: 

COVID-19 și altele

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926943.pdf
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wcm%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-www.chd.lu/sa-actualites/5d98109b-8bbd-42ef-b0ad-f29ea59d6152
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/199-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/200-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926927.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926821.pdf
https://www.riksdagen.se/en/news/2021/mar/24/the-system-for-the-eus-own-resources-from-2021-onwards-approved/
https://www.bundestag.de/presse/hib/830672-830672


Problemele telemuncii (SOC / 660, raportor Carlos Manuel Trindade - Lucrători, PT)
Telemunca și egalitatea între femei și bărbați (SOC / 662, raportor Milena Angelova -
Angajatori, BG; coraportor Erika Koller - Lucrători, HU)
Abordarea creditelor neperformante în urma pandemiei COVID-19 (ECO / 540, raportor
Kęstutis Kupšys – Diversitate Europa, LT)

Energie și transport

Raportul privind starea uniunii energetice 2020 (TEN / 724, raportor Lutz Ribbe -
Diversitate Europa, DE)
Spațiul feroviar unic european (TEN / 727, raportor Stefan Back - Angajatori, SE)

Balcani

Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă a UE pentru Balcanii de Vest
(REX / 533, raportor Andrej Zorko, - Workers, SL; coraportor Ionuț Sibian - Diversitate
Europa, RO)

Industrie

Reziliența materiilor prime critice: trasarea unei căi către o mai mare securitate și
durabilitate (CCMI / 177, raportor Dumitru Fornea - Lucrători, RO; coraportor Michal Pintér
- delegat, SK)
Cerințele de durabilitate pentru bateriile din UE (CCMI / 178, raportor Bruno Choix -
Angajatori, FR; coraportor Franck Uhlig - delegat, FR)

Cercetare și inovare

Un nou Spațiu european de cercetare (SEC) (INT / 924, raportor Paul Rübig - Angajatori,
AT)

 Mai multe informații aici [EN]. 
 

Membrii Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al
Regiunilor (CoR) s-au reunit virtual pentru a dezbate modul în care se poate asigura o redresare
ecologică și favorabilă incluziunii în urma pandemiei de COVID-19, urmărind obiective climatice
mai ambițioase în perspectiva summitului ONU privind clima de la Glasgow, din luna noiembrie
(COP26).

Declarația președintelui CoR, Tzitzikostas, la prima reuniune a Comitetului executiv al
Conferinței privind viitorul Europei. [EN]

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European

https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/eesc-plenary-host-debate-new-eu-disability-rights-strategy-commissioner-helena-dalli
https://ukcop26.org/
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/President-Tzitzikostas-statement-first-meeting-Conference-future-Europe-.aspx


(EPRS)

La prima vedere 
 Impactul crizei de coronavirus asupra comunităților rome și populațiilor itinerante [EN] 
 Date privind returnarea migranților ilegali [EN] 
 O strategie europeană privind datele [EN] 
 Certificatul verde digital [EN]

Briefing
 Codul Frontierelor Schengen [EN] 
 Reformarea Regulamentului „Eurodac” [EN]

Analiză aprofundată 
 Punerea în aplicare în Turcia a fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru

refugiați [EN]

Surse neoficiale

Guvernele Austriei, Republicii Cehe, Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Irlandei, Letoniei,
Lituaniei, Maltei, Țărilor de Jos, Slovaciei și Suediei au identificat aspecte comune de cooperare
în  cadrul Conferinței privind viitorul Europei. 
Pe baza priorităților deja convenite în Agenda Strategică a Consiliului European, acest grup de
cooperare va acorda atenție următoarelor aspecte: 
- protejarea și promovarea statului de drept și a celorlalte valori fundamentale ale UE, atât în
cadrul UE, cât și la nivel global; 
- transformarea UE într-un lider global în materie de schimbări climatice printr-o tranziție
ecologică ambițioasă și punerea în aplicare, într-un mod eficient, a obiectivelor în materie de
schimbări climatice, astfel încât să contribuie la competitivitatea UE; 
- redresarea economică justă și ecologică, incluzând reforme care sporesc competitivitatea,
reziliența și stabilitatea UE; 
- asigurarea unei piețe interne eficiente, competitive, favorabile incluziunii sociale și durabile și
facilitarea tranziției digitale a UE; 
- gestionarea problemelor cauzate de migrație într-un mod cuprinzător, echitabil și uman; 
- consolidarea securității globale, inclusiv prin combaterea terorismului și a extremismului violent,
atât online, cât și offline; 
- UE în calitate de actor global puternic și credibil, inclusiv în vederea unor procese decizionale
mai eficiente; 
- promovarea unei abordări globale bazate pe norme, atât în cadrul UE, cât și pe plan extern,
prin respectarea normelor în cadrul UE și prin promovarea cooperării bazate pe norme,
multilateralismului și comerțului liber la nivel mondial. 

Pe lângă aceste priorități politice specifice, cooperarea acestor state se va concentra asupra
unor aspecte orizontale pentru a îmbunătăți, în continuare, legitimitatea democratică a UE: 
- promovarea legitimității democratice a instituțiilor UE, printre altele, printr-o mai mare
transparență în toate etapele procedurii legislative; 
- asigurarea faptului că statul de drept este monitorizat și susținut în mod constant, atât la nivelul
UE, cât și la nivelul statelor membre; 
- protejarea și promovarea principiilor subsidiarității și proporționalității; 
- implicarea cetățenilor, inclusiv a tinerilor, a societății civile, a partenerilor sociali și a

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690524/EPRS_ATA(2021)690524_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690518/EPRS_ATA(2021)690518_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690527/EPRS_ATA(2021)690527_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662622/EPRS_BRI(2021)662622_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589808/EPRS_BRI(2016)589808_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/691520/IPOL_IDA(2021)691520_EN.pdf


parlamentelor naționale în discuțiile privind viitorul Europei, luând în considerare, de asemenea,
modalitățile relevante de consolidare a rolului parlamentelor naționale în activitatea cotidiană a
UE, inclusiv aplicarea principiului subsidiarității; 
- asigurarea echilibrului interinstituțional, inclusiv repartizarea competențelor. 
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