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Stat de drept, drepturi fundamentale 
Teme de dezbatere 
Protecția datelor cu caracter personal și protecția tinerilor și copiilor împotriva violenței -
Congresul Deputaților spaniol [ES], [ES]. 

Legislație adoptată 
Legea pentru apărarea principiilor Republicii și lupta împotriva separatismului - Senatul francez
[FR]. 

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Protecția împotriva germenilor multi-rezistenți și nosocomiali - Bundestagul german [DE]. 
Transmiterea virusului gripei aviare H5N8 - Bundestagul german [DE]. 
Indemnizațiile de șomaj pentru migranții din țări terțe; comportamente discriminatorii față de
migranți pe piața muncii  - Bundestagul german [DE], [DE]. 
Măsuri pentru protecția femeilor în perioada pandemiei de coronavirus - Consiliul Național
austriac [DE]. 
Planul oncologic național - Senatul italian [IT]. 

Legislație adoptată 
Legea pentru organizarea serviciilor de sănătate; Legea asigurărilor de sănătate - Riigikogu

https://www.congreso.es/en/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=39409
https://www.congreso.es/en/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=39349
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/principes_de_la_republique.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/280/1928076.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/282/1928260.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927948.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/278/1927863.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00797/index.shtml
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1211277/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_ddm100289e100288anpon


estonian [EN]. 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere   
Garantarea dreptului la apă - Senatul francez  [FR]. 
Inițiativa de importanță națională „Estonia neutră din punct de vedere climatic 2035” - Riigikogu
estonian [EN]. 

Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Directiva UE privind  ambalajele și deșeurile de ambalaje -  Riigikogu estonian [EN]. 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere  
Finanțarea federală a infrastructurii pentru încărcarea rapidă a vehiculelor electrice -
Bundestagul german [DE]. 
Soluții digitale pentru relansarea turismului - Bundestagul german [DE]. 
Accesibilitatea transportului feroviar în Belgia - Camera Reprezentanților belgiană [FR], [FR]. 
Relațiile comerciale în sectoarele agricol și alimentar - Senatul francez [FR]. 
Energia hidroelectrică ca element central al tranziției energetice și relansării economice - Senatul
francez [FR]. 

Inteligență artificială, digitalizare 
Teme de dezbatere  
Digitalizarea sistemului de sănătate - Bundestagul german [DE]. 

Legislație adoptată 

Legea pentru combaterea analfabetismului informatic și pentru incluziunea digitală - Senatul
francez [FR]. 

Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Regulamentul UE privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord -
Bundestagul german [DE]. 
Directiva UE privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală - Bundestagul
german [DE]. 

Educație, cultură  
Legislație adoptată  
Legea privind învățământul primar și secundar; Legea privind persoanele și asociațiile creative -
Riigikogu estonian [EN]. 

Diverse 
Teme de dezbatere 
Modificarea legii pariurilor - Bundestagul german [DE]. 
Fundamentarea științifică a deciziilor parlamentare - Riksdagenul suedez [EN].

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat un seminar online,  tema de
dezbatere fiind importanța competențelor digitale care permit cetățenilor UE să contribuie cu

https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/the-riigikogu-passed-eight-acts-2/
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202103/droit_a_leau.html
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/the-riigikogu-discussed-achieving-climate-neutrality/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/the-riigikogu-passed-eight-acts-2/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928184.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/834394-834394
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=0971
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=0951
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201806/relations_commerciales_dans_le_secteur_agricole_et_alimentaire.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202104/hydroelectricite_et_transition_energetique.html
https://www.bundestag.de/presse/hib/834176-834176
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202104/lutte_contre_lillectronisme_et_pour_linclusion_numerique.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928179.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/274/1927426.pdf
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/the-riigikogu-passed-eight-acts-2/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/284/1928400.pdf
https://www.riksdagen.se/en/news/2021/apr/9/the-role-of-science-in-parliamentary-decision-making/


cunoștințele și competențele lor la dezvoltarea serviciilor de interes general. [EN]

Comitetul European al Regiunilor și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene au
organizat o dezbatere pentru a sublinia rolul strategiilor regionale de specializare inteligentă, ca
piatră de temelie a politicilor UE. [EN]

Puteți să vă prezentați ideile despre Europa, să găsiți
evenimente și să urmăriți lucrările și rezultatele
Conferinței.

Vă puteți conecta și dezvolta idei despre viitorul Europei
împreună cu alte persoane, organizând propriile
evenimente.

Platforma este organizată în jurul unor teme-cheie de
dezbatere, dar puteți contribui și cu alte subiecte
importante.

Rolul platformei în cadrul Conferinței
Platforma digitală multilingvă este punctul central al conferinței, fiind modalitatea
cetățenilor de a se implica și de a lua cuvântul în cadrul conferinței. 
Pot participa cetățeni, autorități europene, naționale, regionale sau locale, precum și
societatea civilă.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu

Fă-ți auzită vocea autentificându-te pe platforma pentru 
Conferința privind viitorul Europei. 
 
 

Serviciul de cercetare al Parlamentului European a analizat modul de distribuire a
fondurilor europene alocate Coeziunii pentru perioada 2021-2027

Rubrica 2 a Bugetului multianual al UE - Coeziune, reziliență și valori - este cea mai mare
dintre cele șapte rubrici ale Cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 din

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/digital-skills-can-allow-eu-citizens-co-design-public-services
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Smart-specialisation-strategies-as-a-cornerstone-of-EU-policies.aspx
https://futureu.europa.eu/processes
https://futureu.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690542/EPRS_BRI(2021)690542_EN.pdf


punct de vedere al sumelor bugetate. 
 Aproximativ 87% din această rubrică se încadrează în gestiunea partajată a fondurilor UE, fiind
adresată cu precădere statelor membre.
 Este, de asemenea, și cea mai diversă rubrică în ceea ce privește tipurile de programe și
fonduri europene incluse. Acesta cuprinde cheltuieli pentru:

1. coeziune, una dintre politicile de lungă durată ale UE;
2. un instrument bugetar complet nou, care sprijină redresarea și reziliența economică;
3.  alte obiective din ce în ce mai importante, precum: tineretul, sectorul creativ, valorile,

egalitatea și statul de drept în UE.

Raportul Curții de Conturi Europene
privind infrastructura de încărcare
pentru vehicule electrice [RO]

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

LA PRIMA VEDERE 
 Cunoașterea siturilor de patrimoniu cultural ale UE| Infografic| [EN] 

BRIEFING 
 Politica UE privind hidrogenul: Hidrogenul ca mijloc de transport al energiei pentru o

economie neutră din punct de vedere climatic [EN]

 Ascensiunea tehnologiilor digitale din sectorul sănătății, pe durata pandemiei de
COVID-19 [EN]

 Cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027: 
    - Rubrica 1: Piața unică, inovare și dimensiunea digitală [EN] 
    - Rubrica 2: Coeziune, reziliență și valori [EN] 
    - Rubrica 3: Resurse naturale și mediu [EN] 
    - Rubrica 4: Migrație și gestionarea frontierelor [EN] 
    - Rubrica 5: Securitate și apărare [EN] 
    - Rubrica 6: Vecinătate și întreaga lume [EN] 
    - Rubrica 7: Administrație publică europeană [EN]

  Soluționarea litigiilor comerciale internaționale: Criza organului de apel al OMC și regimul
de recurs interimar multipartit [EN] 

STUDII 
 Politica de coeziune și schimbările climatice [EN], anexa A [EN]

 Către o Europă mai rezistentă post-coronavirus - Opțiuni de sporire a rezistenței UE la
riscurile structurale [EN]

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary/s/shared-management
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690552/EPRS_ATA(2021)690552_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/2021/690548/EPRS_BRI(2021)690548_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690541/EPRS_BRI(2021)690541_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690542/EPRS_BRI(2021)690542_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690543/EPRS_BRI(2021)690543_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690544/EPRS_BRI(2021)690544_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690545/EPRS_BRI(2021)690545_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690546/EPRS_BRI(2021)690546_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690547/EPRS_BRI(2021)690547_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690521/EPRS_BRI(2021)690521_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652247/IPOL_STU(2021)652247_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652247/IPOL_STU(2021)652247(ANN01)_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/659437/EPRS_STU(2021)659437_EN.pdf


Comisia Europeană, cu sprijinul Consiliului European pentru Inovare, a lansat Competiția
Europeană pentru Inovare Socială, care se desfășoară în toate statele membre ale UE și
statele asociate programului Orizont Europa. 
Competiția se adresează inovatorilor din domeniul social din Europa, folosind o metodologie
eficientă pentru sprijinirea ideilor în stadiu incipial și facilitarea unei rețele de inovatori sociali
care îmbunătățesc societatea. Printre cei trei câștigători ai ediției din 2018 se numără și un
proiect din România, Career Bus (proiect realizat de asociația non-profit Școala de Valori, un
autobuz educațional cu ajutorul căruia organizatorii vor străbate România, prin orașele mici și
sate, pentru a ajunge la tineri și a-i ajuta cu orientări în ce privește viitorul lor profesional). 
Ediția de anul acesta are ca temă „Competențele de mâine - Modelarea unui viitor digital și
ecologic”. 
Înscrierile au început la 8 aprilie 2021 și se vor încheia la 12 mai 2021. 

Pentru mai multe detalii, accesați linkul următor: ACCESEAZĂ 
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ilhan.ibram@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
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You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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