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Direcția pentru Uniunea Europeană

Parlamentul European și parlamentele naționale au luat măsuri pentru a menține și adapta
funcționarea sistemului parlamentar la situația de criză determinată de COVID 19:

toate parlamentele au decis suspendarea vizitelor, evenimentelor și reuniunilor publice; 
 aproape toate parlamentele au adoptat măsuri prin care se încurajează munca la
domiciliu a funcționarilor;
Președintele Bundestagului a anunțat continuarea activității parlamentare, cu luarea
măsurilor sanitare necesare [DE];  
limitarea activității parlamentare la dimensiuni minime, în comisii sau plen: Danemarca,
Italia, Franța, Bulgaria, Portugalia; Malta;
în Parlamentul Suediei, activitatea decizională este rezervată unui număr de 55 deputați;
toți ceilalți membri ai Parlamentului rămân în activitate, dar în forme diferite [SE]; 
 toți parlamentarii lucrează de acasă, cu excepția ședințelor în plen dedicate votării
legislației pentru combaterea COVID 19: Țările de Jos;
pregătirea legislației necesare pentru desfășurarea online a ședințelor comisiilor și
plenului: Estonia;
suspendarea activității Congresului Deputaților (Spania) pentru următoarele două
săptămâni; problemele urgente vor fi dezbătute prin videoconferință, iar votul se va
desfășura online [ES];
dezbaterea și aprobarea legislației de urgență, referitoare, prioritar, la combaterea
COVID19:

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-schaeuble-brief-687478
https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/03/folketingets-formand_naar-danmark-er-bedst
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10341
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-du-coronavirus-covid19-reprise-des-travaux-le-19-mars
https://www.parliament.bg/bg/news/ID/5054
https://www.parlamento.pt/Paginas/2020/marco/Mensagem-Presidente-da-Assembleia-da-Republica.aspx?n=60
https://parlament.mt/media/104792/pr200463.pdf
https://www.riksdagen.se/en/news/2020/mar/18/party-group-leaders-change-work-procedures-in-the-chamber-on-account-of-the-coronavirus/
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/coronavirus-nieuwe-maatregelen-parlementaire-proces-gaat-door
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/others/riigikogu-will-reorganise-work-prevent-spread-coronavirus/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=35249&mostrarvolver=N
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Austria - pachet legislativ care cuprinde 39 reglementări, inclusiv modificări aduse sistemului
judiciar [DE];
Franța - adoptarea proiectului de lege pentru  rectificarea bugetară, respectiv pentru deschiderea
creditelor necesare gestionării pandemiei [FR]; Adunarea Națională are în dezbatere
propunerea de înființare a unei comisii de anchetă referitoare la coronavirus [FR];
Italia - măsuri pentru reducerea sarcinii fiscale asupra lucrătorilor independenți [IT].
 

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate au prezentat o propunere privind obiectivele de politică pe termen lung ale
Parteneriatului estic după 2020; obiectivele sunt intensificarea comerțului, consolidarea
conectivității, aprofundarea integrării economice, consolidarea statului de drept etc în statele
Parteneriatului estic [EN].

 
COVID 19

102 state au închis școlile
peste 849 milioane copii și tineri afectați

e-learning: platforme naționale și instrumente de
învățare la distanță

Belgia Enseignement.be 
Cipru Schools.ac.cy
Estonia  Education-nation 
Franța Ma classe à la maison 
Ungaria Oktatas
Irlanda Scoilnet,  PDST
Italia Nuovo Coronavirus
webpage
Luxemburg Multi-Script 
Portugalia Apoio à Escolas  
Spania INTEF, Educlan

În mijlocul crizei Covid-19, este crucial ca
mărfurile esențiale, cum sunt produsele
alimentare, medicamentele sau
materialele de sănătate, să continue să
circule în Europa. Prin urmare, UE trebuie
să asigure condiții de muncă sigure și

Grupul PPE salută decizia din 19 martie
2020 a tuturor grupurilor politice din
Parlamentul European de a adopta urgent
măsurile de atenuare a impactului
economic al crizei coronavirusului.
Parlamentul European se va reuni în

https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2020/058Covid2.shtml
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-du-coronavirus-covid19-adoption-du-projet-de-loi-de-finances-rectificative
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/coronavirus
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2423&sede=&tipo
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=3346
http://www.schools.ac.cy/
https://www.hm.ee/en/news/estonia-offers-its-digital-education-solutions-free-support-other-countries
https://www.cned.fr/scolaire/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
https://www.scoilnet.ie/
https://www.pdst.ie/distancelearning
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
https://portal.education.lu/multi-script#intro
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos
https://intef.es/recursos-educativos/
https://www.rtve.es/educlan/
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igienice tuturor operatorilor de transport,
inclusiv drepturile lucrătorilor. Toate
sectoarele trebuie să contribuie la lupta
împotriva acestui coronavirus, iar UE este
chemată să ia toate măsurile necesare
pentru combaterea lui. [EN]

În această situație excepțională în care
virusul COVID-19 nu cunoaște granițe,
infectând oamenii la nivel global,
răspunsul trebuie să fie nu doar european,
ci global. UE și statele membre vor avea o
lecție de învățat din această problemă
urgentă, dureroasă și teribilă: este nevoie
de un răspuns european unit, comun și
coordonat pentru a combate
coronavirusul. [EN]

Grupul Renew Europe, care a instituit un
grup de lucru intern cu privire la COVID-
19, i-a scris la 20 martie 2020
președintelui Comisiei Europene, Ursula
von der Leyen și președintelui Charles
Michel, subliniind o serie de măsuri
complementare care ar putea fi luate de
Uniunea Europeană pentru a combate
pandemia coronavirusului și toate
consecințele acesteia. Membrii grupului
de lucru, format din președinția grupului,
coordonatorii și deputații săi, au participat
la o videoconferință. Salutând acțiunile
întreprinse până în prezent de Comisia
Europeană, BCE, Centrul European
pentru Prevenirea și Controlul Bolilor
(ECDC), grupul a analizat ce măsuri
complementare pot contribui la salvarea
de vieți și la atenuarea consecințelor
economice și sociale ale pandemiei.
Dincolo de aceste prime propuneri
suplimentare, grupul Renew Europe
continuă să lucreze la măsuri pe termen
mediu și lung. [EN]

condiții excepționale joi, 26 martie, într-o
sesiune plenară extraordinară în acest
scop. Deputații care nu pot călători la
Bruxelles vor participa de acasă. Voturile
se vor desfășura de la distanță. „Salutăm
deciziile luate de Parlamentul European
de a-și asuma responsabilitatea și de a
găsi o modalitate sigură de a aproba
propunerile urgente ale Comisiei
Europene în lupta împotriva
coronavirusului. În acest moment de criză,
avem nevoie de unitate și de acțiune
decisivă pentru protejarea cetățenilor și
economia noastră”, a declarat
președintele Grupului PPE, Manfred
Weber. [EN]

Întrucât Europa se confruntă cu o urgență
extraordinară de sănătate publică,
propunerile cuprinzătoare ale grupului
GUE/NGL din Parlamentul European au
stabilit un plan care are ca prioritate
protejarea vieții. „Solicităm un plan
european de intervenție de urgență
imediat, masiv și coordonat, care să
protejeze viețile, locurile de muncă,
veniturile și securitatea socială, indiferent
de cost”, a declarat Martin Schirdewan,
copreședintele GUE/NGL. [EN]

Declarație CESE: COVID-19: Acum ori niciodată, trebuie să acționăm ca o Uniune
Accesează declarația AICI. [RO]

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-transport-sector-crucial-face-covid-19-crisis-eu-must-ensure-health-and-safety-all
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-must-learn-covid-19-lesson-only-common-and-coordinated-eu-answer-will-win-and
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1461-covid19-renew-europe-calls-on-the-eu-to-demonstrate-its-firepower/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/coronavirus-we-call-for-unity-and-decisive-action
https://www.guengl.eu/left-proposes-far-reaching-emergency-response-plan-to-protect-lives-jobs-incomes/
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2020-01455-00-01-decl-tra-ro.docx
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În octombrie 2019, CoR a adoptat un aviz privind
transformările structurale socioeconomice din regiunile
carbonifere europene. Ca o continuare a acestei
activități, secretariatul Comisiei ECON a efectuat un
sondaj în rândul regiunilor europene carbonifere aflate în
tranziție, pentru a colecta răspunsuri cu privire la
normele privind ajutoarele de stat, precum și cu privire la
necesitatea de a aborda mai bine dificultățile cu care se
confruntă acestea la nivel local și regional.

Broșura poate fi accesată AICI. [EN]
Rezumatul rezultatelor sondajului pot fi accesate AICI.
[EN]

Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)

 Informare - Dezvoltarea comerțului electronic și a societății fără numerar. [EN]

 Informare - Impozitarea digitală - Situația actuală și calea de urmat [EN]

 Informare - Coronavirus - Ce cred grupurile de reflecție [EN]
 Informare - Locul Regatului Unit în labirintul apărării europene [EN]

 Informare - Punerea în aplicare a fondurilor fiduciare ale UE și Facilitatea pentru
refugați din Turcia [EN]

 Analiza evenimentelor legate de îmbătrânire [EN]

 Finalizarea uniunii bancare pentru a sprijini uniunea economică și monetară [EN]

 Diferența dintre rezultatele obținute de guvern în materie de bunăstare și bunăstarea dorită
de cetățenii săi [EN]

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-103/18 Sánchez Ruiz - 
Statele membre nu pot exclude din noțiunea „raporturi de muncă pe durată determinată
succesive" situația unui lucrător care ocupă în mod permanent, în temeiul mai multor numiri, un
post de suplinitor în lipsa unei proceduri de concurs, raportul său de muncă fiind astfel prelungit
în mod implicit din an în an [RO]

https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/4199-ECON-Industry-leaflet-EN-WEB.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Report-coal.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649341/EPRS_BRI(2020)649341_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649340/EPRS_BRI(2020)649340_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649339/EPRS_BRI(2020)649339_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649335/EPRS_BRI(2020)649335_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649337/EPRS_BRI(2020)649337_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/028f0af4-698f-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07da7b2e-698f-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dab089f6-68c5-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200033ro.pdf
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 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-234/18
„AGRO IN 2001" - spațiu de libertate, securitate și justiție - 
Dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să prevadă proceduri civile de confiscare
independent de constatarea unei infracțiuni [RO]
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