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 Relații bilaterale, convenții, tratate, migranți
Deputați din Bundestagul german și Adunarea Națională franceză au discutat, în cadrul unei
sesiuni video speciale, situația ambelor state în contextul pandemiei; accentul a fost pus pe
facilitarea controalelor reciproce la frontierele dintre cele două state  și pe urmările economice
ale pandemiei [DE].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag: un proiect de lege pentru modificarea
acordului încheiat cu Finlanda în ceea ce privește impunerea dobânzilor. Acordul este parte a
Convenţiei multilaterale privind implementarea în tratatele de evitare a dublei impuneri a
măsurilor legate de combaterea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor [DE]; un
proiect de lege pentru punerea în aplicare a măsurilor de scutire de impozite pentru combaterea
efectelor economice ale crizei coronavirusului [DE].
Riiksdagenul suedez [SE] și Bundestagul german [DE] au aprobat propunerile Guvernelor de
adoptare a amendamentelor aduse Convenției privind munca în sectorul maritim din 2006, în
sensul unei întăriri a măsurilor de protecție a lucrătorilor și acordării de compensații financiare în
cazul unor acte de piraterie și jaf armat.
Guvernul federal german a răspuns întrebărilor deputaților referitor la cotele de migranți
preconizate în temeiul Declarației UE - Turcia (martie 2016) -  criterii precise de definire, numărul
migranților intrați în Germania în intervalul 2016-2020, numărul funcționarilor germani implicați în
administrarea acestei probleme etc. [DE].
Camera Reprezentanților din Belgia a adoptat un proiect de rezoluție referitor la relocarea unor
migranți vulnerabili aflați în taberele din insulele grecești. Belgia va participa, astfel, la acțiunile
din Planul  de măsuri al UE pentru ajutorarea Greciei în administrarea situației de la
frontierele sale externe, prezentat de Comisia Europeană la 4 martie 2020 [FR].
Comisia pentru afaceri externe din Sejmul Letoniei a discutat cu privire la participarea la
fondurile de investiții din cadrul Inițiativei celor trei mări [LV].

https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/pm-200528-dfpv-698512
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/193/1919385.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/191/1919150.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/okat-skydd-for-sjomans-anstallning-vid-sjoroveri_H701TU16
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/193/1919383.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/193/1919340.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1177
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28993-arlietu-komisija-diskute-par-latvijas-iesaisti-tris-juru-iniciativas-investiciju-fonda


Parlamentul Finlandei a dezbătut participarea la grupurile tactice de luptă ale UE [FI].

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
Senatorii francezi au dezbătut o declarație a Guvernului referitoare la inovațiile digitale utilizate
în lupta împotriva coronavirusului [FR] și tematica „Criza Covid-19 – revelator al dimensiunii
fundamentale a digitalizării societății noastre: concluzii și acțiuni" [FR].
Riksdagenul suedez a solicitat Guvernului intensificarea acțiunilor pentru digitalizarea asistenței
medicale [SE].
Comisia pentru afaceri europene din Sejmul Letoniei a dezbătut „pachetul digital” prezentat de 
Comisia Europeană  la 19 februarie 2020 [LV].
 

  Mediu, poluare, economie circulară 
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag raportul anual cu privire la politica alimentară
pentru anul 2020  [DE].
În Bundestagul german a fost dezbătută problematica reconstrucției economiei germane,
ulterior pandemiei de coronavirus –  economiei germane bazate pe criterii de durabilitate
climatică și sustenabilitate  [DE].
Adunarea Națională a Franței a adoptat propunerea legislativă referitoare la transparența
informațiilor referitoare la produsele agricole și alimentare  [FR].

 Diverse
Președintele Bundestagului german și președintele Parlamentului European, liderii grupurilor
politice din Parlamentul European și din Bundestag au discutat cu privire la urmările pandemiei,
cadrul financiar multianual ale UE și viitorul UE, în contextul apropiatei preluări a președinției
Consiliului UE de către Germania [DE].
Riiksdagenul suedez a adoptat o propunere legislativă a Guvernului care vizează simplificarea
reglementărilor din dreptul imobiliar [SE].
Folketingul danez a decis amânarea tuturor evenimentelor publice pe care, în mod obișnuit,
instituția le organiza la începutul toamnei (Ziua cetățeniei, Ziua drapelului etc.)  [DK].

Date generale                                                               
 2020                                            

 Utilizatori ai Internetului - 77,79 de milioane.
- numărul de utilizatori a crescut cu 307 000, 90%, în perioada 2019-2020. Rata de penetrare a
serviciilor de acces la Internet este de 90%.

 Utilizatori social media - 38 de milioane. Numărul acesta a crescut cu 2,3 (6,5%) milioane în
perioada aprilie 2019-ianuarie 2020. Rata de penetrare a social media este de 45%.

 Conexiuni mobile - 110,7 milioane. Numărul acestora a crescut cu 2 milioane (1,8%) în
perioada 2019-2020. Numărul conexiunilor mobile echivalează cu 123% din totalul populației. 

Strategia pentru dezvoltare digitală
Strategia digitală  2025 demonstrează
modurile prin care Ministerul federal
pentru afaceri economice și energie al
Germaniei și-a stabilit prioritățile din ultimii
ani, dezvoltând capacități și folosind noi
instrumente pentru a face posibilă o
Germanie digitalizată. Recomandările
cuprinse în această strategie au ca scop
nu numai crearea unor posibilități ca

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunta-keskusteli-osallistumisesta-EUn-taisteluosaston-valmiusvuoroon.aspx
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/innovations-numeriques-dans-la-lutte-contre-lepidemie-de-covid-19.html
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/dimension-du-numerique-dans-notre-societe.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/halso--och-sjukvardens-organisation-mm_H701SoU11
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28994-vita-anda-terauda-eiropas-turpmaka-digitalizacija-ir-izskiriga-globalajai-konkuretspejai
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/194/1919430.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/698440-698440
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0423_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/pm-200527-videokonferenz-698220
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nagra-fastighetsrattsliga-fragor_H701CU20
https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/05/folketinget-aflyser-og-udskyder-arrangementer


economia germană să poată să
depășească noi obstacole, ci să-i permită
o poziție de vârf atât în ceea ce privește
calitatea, cât și în tehnologie, în anii care
urmează, combinând avantajele
tradiționale concurenționale cu cele mai
noi tehnologii, metode moderne și
programe specifice de sprijin.
Pentru aceasta, strategia identifică zece
domenii care trebuie îmbunătățite:
- Rețelele digitale și mobilitatea;
- Digitalizarea inovatoare a economiei;
- Industria;
- Educația digitală;
- Piața muncii digitală;
- Administrația digitală și sectorul public al
tehnologiei informației;
- Viitorul digital: educație, cercetare,
știință;
- Cultură și mass-media;
- Securitate, apărare și încredere pentru
societate și economie;
- Protecția consumatorilor în domeniul
digital.

Accesați documentul AICI.

„Zone digitale libere” (propunere
legislativă din luna mai 2020)

- aplicarea la nivel regional și de land a
principiilor cuprinse în Strategia digitală
națională;
- flexibilizarea măsurilor legislative;
- stimulente fiscale;
- crearea de orașe inteligente și regiuni
inteligente;
- accent pe educație, cercetare și inovare
digitală.

Consiliul UE a adoptat două decizii pentru încheierea cu Belarus a unui acord pentru facilitarea
vizelor și a unui acord privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală  [RO].

Migrația: Principalele preocupări legate de drepturile fundamentale - Buletinul trimestrial nr.
2/2020 [EN]

https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/05/27/belarus-eu-concludes-agreements-on-visa-facilitation-and-readmission/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-migration-bulletin-2_en.pdf


Hotărârea Tribunalului în cauza T-399/16 
- se anulează decizia Comisiei de respingere a proiectului de achiziționare a Telefónica UK de
către Hutchison 3G UK în sectorul pieței de telefonie mobilă [RO]
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