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Apărare
 Guvernul federal german a răspuns întrebărilor membrilor Bundestagului cu privire la exportul
de armament [DE] și reformarea Registrului național al armelor [DE].

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
În Camera Reprezentanților din Belgia a fost prezentată o propunere de rezoluție referitoare la
dezvoltarea rețelelor 5G [BE].
 

Protecție socială, muncă, sănătate, protecția consumatorilor 
Guvernul federal a răspuns întrebărilor deputaților cu privire la fabricarea măștilor de protecție în
conformitate cu normele Institutului federal  pentru medicamente și dispozitive medicale [DE] și 
rolul Organizației Mondiale a Sănătății în combaterea epidemiei de coronavirus în Germania
[DE].
Seimul Lituaniei a adoptat o serie de modificări ale Codului muncii,  prin care se prevede expres
interzicerea discriminării pe motive medicale [LT].
Camera Reprezentaților din Belgia a adoptat o propunere legislativă prin care se prevede
introducerea unei indemnizații temporare de șomaj pentru pensionarii de peste 65 de ani care,
din cauza crizei coronavirusului,  și-au pierdut locurile de muncă ce le aduceau venituri
suplimentare [BE].
În Comisia pentru probleme sociale din Senatul Franței a fost examinat un raport de informare
referitor la drepturile sociale aplicabile lucrătorilor independenți, aflați în situație de dependență
economică față de un intermediar [FR].
Senatul ceh a luat în dezbatere un proiect de rezoluție referitor la situația lucrătorilor
transfrontalieri [CZ].

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/190/1919048.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/191/1919126.pdf
https://www.lachambre.be/flwb/pdf/55/1263/55K1263001.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918969.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/190/1919097.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=271168
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1228
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-452-notice.html
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6449&D=20.05.2020#b20890


Președintele Parlamentului slovac și președintele Uniunii pensionarilor din Slovacia au semnat
un memorandum de cooperare, al cărui obiectiv este îmbunătățirea situației materiale și sociale
a persoanelor în vârstă [SK].

  Mediu, poluare, economie circulară 
Marea Comisie din Parlamentul Finlandei și-a exprimat susținerea față de Pactul ecologic
european, ale cărui obiective corespund cu obiectivele naționale în ceea ce privește
perspectivele de durabilitate ecologică, economică și socială [FI].
Comisiile pentru mediu și transporturi din Camera Deputaților din Italia au dezbătut probleme
legate de „pachetul pentru economia circulară” [IT].

Educație 
Senatorii francezi au dezbătut probleme legate de redeschiderea unităților de învățământ, de
condițiile de organizare ale concursurilor și examenelor [FR] și de transformare a luptei
 împotriva analfabetismului digital în cauză de interes național  [FR].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag situația aplicării Pactului pentru digitalizarea
educației [DE].

 Diverse
Membrii Seimului Lituaniei au solicitat revocarea unei decizii a Guvernului, considerată
neconstituțională, prin care se accepta folosirea altor limbi decât cea oficială în administrația
publică [LT].
Comisia juridică din Senatul Italiei a dezbătut în regim de urgență măsurile necesare pentru
funcționarea sistemelor de interceptare a comunicațiilor  [IT]. 
 

Reprezentanți ai instituțiilor europene, ai statelor membre UE, din Balcanii de Vest și Turcia s-au
întâlnit cu ocazia dialogului anual pe probleme economice. Obiectivul principal a fost pregătirea
statelor din Balcanii de Vest și a Turciei pentru viitoarea lor participare la procesele din cadrul
Semestrului european [EN].

Grupul socialiștilor și democraților salută
strategia Comisiei Europene privind
biodiversitatea 2030, din 20 mai 2020.
Sunt necesare obiective obligatorii de

Grupul Renew Europe solicită o cooperare
mai profundă între Uniunea Europeană și
țările Parteneriatului estic. Comisia pentru
afaceri externe a Parlamentului European

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55320
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-antoi-lausunnon-vihrean-kehityksen-ohjelmasta-ja-perustuslakivaliokunnalle-eduskunnan-tiedonsaannista.aspx
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=2486
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/reouverture-des-etablissements-denseignement.html
http://www.senat.fr/presse/cp20200519a.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/191/1919116.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=271145
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52944.htm
https://europeanwesternbalkans.com/2020/05/19/eu-wb-economic-policy-dialogue-focus-on-measures-for-fiscal-economic-and-social-policy-response-to-the-crisis/


conservare și restaurare, limite de utilizare
a pesticidelor și o mai bună integrare a
biodiversității. Grupul S&D salută cu
fermitate această nouă inițiativă. [EN]

a aprobat la 20 mai 2020 Recomandarea
privind Parteneriatul estic, în perioada
premergătoare summitului din iunie 2020,
prin recunoașterea realizărilor celor șase
țări ale Parteneriatului estic, subliniind
totodată și deficiențele. [EN]

Strategia „De la fermă la furculiță” reprezintă o componentă-cheie a Pactului ecologic european.
Anja Hazekamp, în calitate de raportor, va fi responsabilă pentru elaborarea răspunsului
Parlamentului European la propunerea Comisiei Europene. „Bunăstarea animalelor, reducerea
consumului de carne, eliminarea treptată a pesticidelor și drepturile consumatorilor ar trebui să
fie prioritățile unei strategii credibile  „De la fermă la furculiță”, a declarat Anja Hazekamp, în
urma publicării propunerii Comisiei Europene din 20 mai 2020. [EN]

Democrația participativă - O poveste de succes, compendiu elaborat de
Comitetul Economic și Social European (CESE)

Lucrarea reunește toate avizele și rapoartele care, în ultimii treizeci de ani, au permis CESE și
organizațiilor societății civile să consolideze democrația participativă și să devină o parte
indispensabilă a procesului decizional european. 
Într-o Europă marcată prin numeroase contradicții și schimbări, vocea societății civile și
dezvoltarea unei structuri de dialog civil par a fi factori-cheie în modelarea viitorului și rezolvarea
crizelor majore cu care se confruntă Europa în prezent (inegalitate, schimbări climatice,
creșterea populismului, migrație etc.). 
În trecut, Comitetul Economic și Social European a jucat un rol crucial în crearea unui forum
public european, devenind tot mai puternic de-a lungul timpului. În special, prin contribuția sa la
elaborarea articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care conferă societății civile un
rol esențial în procesul de elaborare a politicilor publice europene. 
Odată cu intrarea în funcție a noii Comisii, CESE are ocazia de a-și dezvolta rolul de actor-cheie
între societatea civilă, pe de o parte, și instituțiile decizionale ale Uniunii Europene, pe de altă
parte. 
Într-adevăr, CESE, prin creativitatea sa, prin cunoașterea sa aprofundată și activă a chestiunilor
în cauză, prin rolul său de legătură între instituții și capacitatea sa de a gândi în viitor, este
capabil să dezvolte răspunsuri adaptate problemelor secolului XXI. 
CESE constituie un forum permanent pentru dialog și consultare civilă. Prin urmare, implicarea
societății civile prin intermediul structurii oferite este crucială în eforturile de soluționare a
problemei privind lipsa de încredere a cetățenilor în Europa.

Documentul este diponibil AICI.

 Buletinul informativ al Comisiei pentru resurse naturale (NAT) al Comitetului Regiunilor, nr. 6.
[EN]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-welcome-eu-commissions-strategy-biodiversity-we-need-binding-conservation-and
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1499-renew-europe-group-calls-for-deeper-cooperation-between-the-eu-and-the-eastern-partnership-countries/
https://www.guengl.eu/farm-to-fork-strategy-must-phase-out-pesticides-and-tackle-meat-consumption/
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-19-663-en-n.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT%20Bulletin%20No.%206/cor-2020-01737-04-00-tcd-tra-en.pdf


Serviciul de cercetare al Parlamentului European
(EPRS)

 Informare - Măsuri excepționale de sprijin împotriva crizei de coronavirus, în beneficiul
regiunilor UE [EN]

 Informare - Politica agriculturală a UE și schimbările climatice [EN]

 Informare - Înțelegerea politicii UE privind protecția datelor [EN]
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