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Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Modificarea legislației referitoare la asigurările de șomaj pentru lucrătorii independenți -
Bundestagul german [DE]. 
Măsuri pentru acordarea sprijinului psihologic persoanelor afectate de pandemia de coronavirus
- Bundestagul german [DE]. 
Impozitarea tutunului pentru țigările electronice - Bundestagul german [DE]. 
Comunicare privind migrația forței de muncă între Estonia și Finlanda - Riigikogu estonian [EN]. 

Legislație adoptată 
Legea pentru protecția populației în cazul unor situații epidemice de interes național -
Bundesratul german [DE]. 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere  
Moneda euro virtuală - Bundestagul german [DE]. 

Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Directiva UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au
incidență directă asupra funcționării pieței interne - Bundestagul german [DE]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924691.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/283/1928311.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/286/1928655.pdf
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/riigikogu-passed-the-communication-on-labour-migration-between-estonia-and-finland/
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/315-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/285/1928526.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/286/1928652.pdf


Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase -
Bundestagul german [DE]. 

Inteligență artificială, digitalizare 
Teme de dezbatere  
Suveranitatea digitală națională și europeană - Adunarea Națională franceză [FR]. 

Educație, cultură  
Teme de dezbatere 
Finanțarea platformei digitale federale pentru educație - Bundestagul german [DE]. 
Școli speciale pentru copiii cu dizabilități în perioada pandemiei - Bundestagul german [DE]. 
Testele pentru depistarea coronavirsului în școli - Bundestagul german [DE]. 
Introducerea principiului libertății academice în Legea educației universitare - Riksdagenul
suedez [EN].

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o audiere la distanță referitor la
Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice. CESE solicită o abordare
ambițioasă și sistemică pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. [EN]

Membrii Comisiei pentru politica economică (ECON) a Comitetului European al Regiunilor
sprijină o poziție de reglementare mai strictă în ceea ce privește marile platforme de internet în
proiectul de aviz referitor la pachetul legislativ privind serviciile digitale. [RO]

 
Redresare peste așteptări a

economiei zonei euro în luna
aprilie 2021.

Compania de analize financiare IHS
Markit, cu sediul la Londra, a estimat
săptămâna trecută că redresarea
activităţii economice în zona euro a
fost mai substanțială și mai rapidă în
luna aprilie a.c. decât se
apreciase anterior, în luna martie a.c., în
condiţiile în care sectorul serviciilor din
Europa s-a adaptat mai bine la restricţiile
impuse pentru combaterea răspândirii
pandemiei de coronavirus.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/286/1928683.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/souverainete-numerique-nationale-et-europeenne
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927950.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/283/1928312.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/283/1928347.pdf
https://www.riksdagen.se/en/news/2021/apr/21/provision-in-principle-on-academic-freedom-to-be-introduced/
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-01138-00-00-NINS-TRA-RO.docx/content
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05356-00-00-PA-TRA-RO.docx/content
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/7th-ECON-MEETING.aspx
https://ihsmarkit.com/research-analysis/eurozone-economic-recovery-gathers-momentum-as-manufacturing-booms.html
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/Index?language=en
https://ihsmarkit.com/research-analysis/eurozone-economic-recovery-gathers-momentum-as-manufacturing-booms.html


Compania IHS Markit calculează și publică lunar evoluția indicatorului „Purchasing
Managers" (PMI), care măsoară dinamica activității din sectorul industrial şi din sectorul
serviciilor, pe baza datelor statistice publicate de un eșantion de peste 40 de economii naționale
din întreaga lume. 
  
Astfel, pentru economia zonei euro, indicatorul PMI a urcat în luna aprilie la 53,70 %, față de
53,20 % estimate pentru luna precedentă.

Pentru sectorul serviciilor, considerat ca fiind dominant în economia zonei euro,
indicatorul PMI a urcat în luna aprilie la 50,30 % față de 49,60 % înregistrat luna
precedentă, în timp ce unii analişti se aşteptau ca acest indicator să scadă până la 49,10
%.
Conform analiștilor companiei IHS Markit, activitatea industrială din zona euro se află
la cel mai ridicat nivel din 1997, când s-a inițiat publicarea acestui indicator.

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

La prima vedere 
 Drepturile și obligațiile pasagerilor feroviari în UE [EN]

 Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 2021-2027 [EN]

 Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2019 -
Comisia Europeană, agenții executive și fondurile europene de dezvoltare [EN]

 Programul UE de luptă antifraudă 2021-2027 [EN]

 Programul „Justiție” pentru perioada 2021-2027 [EN]

 Stabilirea și punerea în aplicare a programului Orizont Europa [EN]

 Progresul rapid către o adeverință electronică verde [EN]

 Acordul comercial și de cooperare UE - Regatul Unit [EN]

 India: indicatori economici și comerțul cu UE [EN]

 Impasul dintre Rusia și Ucraina se încheie - Momentan [EN] 

Briefing 
 Consolidarea rezistenței la amenințările transfrontaliere din domeniul sănătății - Etape

spre o uniune europeană a sănătății [EN]

 Etichetarea băuturilor alcoolice [EN]

 Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă - Livrată la nivel local [EN]

 Fondul pentru o tranziție justă [EN], infografic interactiv [EN]

 Programul  „Vamă” - Sprijinirea cooperării pentru întărirea uniunii vamale [EN]

 Diversitatea culturală digitală [EN]

 Programul „UE pentru sănătate” (EU4Health) [EN]

https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690539/EPRS_ATA(2021)690539_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690549/EPRS_ATA(2021)690549_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690555/EPRS_ATA(2021)690555_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690560/EPRS_ATA(2021)690560_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690561/EPRS_ATA(2021)690561_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690564/EPRS_ATA(2021)690564_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690573/EPRS_ATA(2021)690573_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA(2021)690569_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583774/EPRS_ATA(2016)583774_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690574/EPRS_ATA(2021)690574_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690565/EPRS_BRI(2021)690565_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690563/EPRS_BRI(2021)690563_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690562/EPRS_BRI(2021)690562_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/JTF/index.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690571/EPRS_BRI(2021)690571_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690570/EPRS_BRI(2021)690570_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf


 Revizuirea Directivei 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili
alternativi [EN] 

Studii 
 Traumele suferite de femeile refugiate și consecințele acestora asupra integrării și

participării în țara gazdă a UE [EN]

 Producția de oțel fără emisii de dioxid de carbon - Opțiuni de reducere a costurilor și
utilizarea infrastructurii existente de gaze [EN]

Pentru a accesa secțiunea „UE oportunități”, apăsați linkul alăturat: CITIȚI MAI MULT
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