
/

Vă transmitem buletinul informativ EUROPA, care cuprinde informaţii cu tematică europeană,
realizat de Direcţia pentru Uniunea Europeană (DUE). 

Primiţi acest newsletter pentru că sunteţi inclus/ă în lista de distribuţie electronică a Direcţiei
pentru Uniunea Europeană

 8 - 14 februarie 2021 
 

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

 Relații bilaterale, relații externe, convenții, participare la operațiuni internaționale 
Teme de dezbatere 
Cooperarea dintre Columbia și Germania  pentru menținerea păcii în Columbia - Bundestagul
german [DE] 
Investițiile germane și problema crizei datoriilor în Cambodgia, în contextul pandemiei de
coronavirus - Bundestagul german [DE]. 
Necesitatea unei strategii NATO împotriva Chinei - Bundestagul german [DE]. 
Cooperarea dintre Germania și regimul militar tailandez - Bundestagul german [DE]. 
Activitatea Biroului federal de investigații criminale în cadrul „Police Working Group on Terrorism“
- Bundestagul german [DE]. 
Participarea germană la Operațiunea EUNAVFOR MED IRINI, pentru asigurarea respectării
embargoului asupra armelor impus Libiei - Bundestagul german [DE]. 
Participarea trupelor Bundeswehrului  la Operaţiunea NATO „Sea Guardian”  [DE] și la Misiunea
ONU din Sudanul de Sud (UNMISS) - Bundestagul german [DE]. 
Participarea trupelor franceze la Operațiunea „Barkhan”, în zona Sahelului – Senatul Franței
[FR]. 
Viitorul politicii externe și de securitate nordice - Eduskunta finlandez [FI]. 
Evoluțiile actuale din Mediterana de Est și poziția Turciei în acest context - Parlamentul grec
[EN]. 
Comisia NATO-Ucraina despre situația din Crimeea - Sejmul leton [LV]. 
 

Justiție, stat de drept, drepturi fundamentale 
Teme de dezbatere 
Utilizarea informațiilor din  baza de date federală antiteroristă – Bundestagul german [DE]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926197.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926121.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926322.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926323.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926364.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926306.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926558.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926557.pdf
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202102/operation_barkhane.html
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/PNseminaari.aspx
https://www.hellenicparliament.gr/en/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=27b537da-c109-4c82-a8e1-acca00d604fc
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29531-o-e-kalnins-ukrainas-nato-parlamentaraja-padome-krimas-jautajuma-svariga-ir-aneksijas-neatzisanas-politika
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926367.pdf
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Urmărirea penală în cazurile de comerț cu bunuri ilicite prin intermediul serviciilor poștale -
Bundestagul german [DE]. 
Discriminarea masculină și misandria – Bundestagul german [DE]. 
Egalitatea între femei și bărbați în consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor
publice și private – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
Adopțiile internaționale – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
Cetățenia germană – Bundestagul german [DE]. 
Protecția jurnaliștilor – Bundestagul german [DE]; Sejmul lituanian [LT]. 
Recunoașterea ca genocid a crimelor împotriva etnicilor kurzi din Irak – Bundestagul german
[DE]. 
Consilierea financiară a consumatorilor  – Riksdagenul suedez [SE]. 
Statutul, rolul și locul cetățenilor francezi stabiliți în afara granițelor – Senatul francez [FR]. 
Raportul Comisiei Europene asupra funcționării statului de drept în Grecia - Parlamentul grec
[EN]. 
„Răspunsul eficient la discursul motivat de ură: între libertatea de exprimare și infracțiune” -
Sejmul lituanian [LT]. 
„Violența împotriva femeilor: cauze, forme și soluții” - Sejmul lituanian [LT]. 
 
Legislație adoptată 
Facilitarea renunțării la cetățenia străină pentru belgienii posesori ai mai multor cetățenii -
Camera Reprezentanților belgiană [FR]. 
Legea privind detenția - Riigikogu estonian [EE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva  UE privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată
fără numerar – Bundestagul german [DE]. 
Planul de acțiune pentru democrația europeană  - Bundestagul german [DE]; Sejmul leton [LV].

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Modificarea legislației referitoare la îngrijirea copiilor – Camera Reprezentanților neerlandeză
[NL]. 
Introducerea unei alocații minime pentru „Kurzarbeit” – Bundestagul german [DE]. 
Nou pachet de protecție socială  – Bundestagul german [DE]. 
Îmbunătățirea situației copiilor aflați în diferite situații de plasament – Riksdagenul suedez [SE]. 
Raport al misiunii de informare asupra pauperizării unei părți din populația Franței – Senatul
Franței [FR]. 
Situația femeilor în mediul rural – Senatul Franței [FR]. 
Reducerea dependenței aprovizionării UE cu produse farmaceutice și dispozitive medicale din
afara Uniunii – Bundestagul german [DE]. 
Raport al Comisiei de anchetă asupra crizei sanitare – Senatul Franței [FR]. 
Nou pachet de măsuri fiscale pentru lupta împotriva coronavirsului – Bundestagul german [DE]. 
Legea bolilor transmisibile - Eduskunta finlandez [FI]. 
Controlul și prevenirea utilizării substanțelor psihoactive - Sejmul lituanian [LT]. 
 
Legislație adoptată 
Măsuri pentru sprijinirea lucrătorilor independenți în perioada pandemiei - Camera
Reprezentanților belgiană [FR]. 
Legea alimentelor - Riigikogu estonian [EE]. 
Legea privind angajarea persoanelor cu handicap - Adunarea Națională slovenă [SI].

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere  
Strategia germană pentru durabilitate – perspectivele anului 2021 - Bundestagul german [DE]. 
Propunere pentru o strategie privind distrugerea, în condițiile protejării mediului, a muniției vechi
din Marea Nordului și Marea Baltică - Bundestagul german [DE]. 
Agroecologia și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă - Bundestagul german [DE], [DE]. 
Consecințele Pactului verde pentru agricultură și consumatori – Bundestagul german [DE]. 
Învățământul agricol ca instrument esențial pentru funcționarea rețelelor agricole și alimentare –
Senatul francez [FR]. 
Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului agricol - Senatul italian [IT]. 
Modificarea legislației referitoare la energia electrică - Parlamentul maltez [MT].
 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/203/1920347.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926443.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06640
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A01023
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926546.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/191/1919129.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274745
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926562.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skadestandets-omfattning-vid-finansiell-radgivning_H801CU15
http://www.senat.fr/presse/cp20210210d.html
https://www.hellenicparliament.gr/en/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=d5efa524-9649-448a-ab9a-accc010107d6
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274853
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274789
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=0903
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/e1c628c0-1d28-4699-9dd6-ada188fb725c/Vangistusseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus%20(arestimaja%20%C3%BClesannete%20%C3%BCleandmine)
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/256/1925631.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926366.pdf
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29539-deputati-ar-eiropas-komisijas-viceprezidenti-spriedis-par-demokratijas-planu-eiropa
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00822
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926526.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926542.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fragor-om-placerade-barn-och-unga_H801SoU19
http://www.senat.fr/commission/missions/lutte_contre_la_precarisation_et_la_pauperisation_dune_partie_des_francais.html
http://www.senat.fr/commission/femmes/missions/femmes_et_ruralites.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202012/ce_covid_19_conf.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926544.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-hyv%C3%A4ksyi-tartuntatautilain-muutokset-ensimm%C3%A4isess%C3%A4-k%C3%A4sittelyss%C3%A4.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274841
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1768
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/taiskogu/riigikogu-vottis-vastu-toiduseadust-muutva-seaduse/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE5D7C1258671004EB5D0&db=spr_zak&mandat=VIII
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ParlamentarischerBeiratNachhaltigkeit/oeffentliche_anhoerungen/2021/819630-819630
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926339.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911022.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926345.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926312.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20210210.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39400.htm
https://parlament.mt/media/110553/ln-45-of-2021.pdf
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Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Stadiul implementării prevederilor Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele
genetice – Bundestagul german [DE]. 
Regulamentul Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în
afara UE – Bundestagul german [DE]. 
Directiva UE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului –
Bundestagul german [DE]. 
Legea pentru sănătatea animală – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]. 
 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere   
Sprijinul acordat turismului de către stat – Camera Reprezentanților neerlandeză [NL]; Sejmul
lituanian [LT]. 
Viitorul suveranității energetice a țării – Senatul francez [FR]. 
Dinamica comerțului internațional și interesele naționale - Camera Deputaților italiană [IT], [IT]. 
 
Legislație adoptată 
Codul maritim - Adunarea Națională slovenă [SI]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Decizia UE privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - Eduskunta finlandez [FI]. 
Regulamentul UE privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare –
Riksdagenul suedez [SE]. 
Reducerea riscurilor în sectorul bancar și consolidarea capacității băncilor de a face față unor
potențiale șocuri - Riigikogu estonian [EE]. 
Politica agricolă comună a Uniunii Europene - Riigikogu estonian [EE]. 
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată al UE - Riigikogu estonian [EE]. 
Instrumentul european de redresare și reziliență - Eduskunta finlandez [FI]. 
Planul de redresare și reziliență - Camera Deputaților italiană [IT], Senatul italian [IT]. 
 

Apărare, securitate, siguranță 
Teme de dezbatere   
Folosirea de către Bundeswehr a dronelor-țintă – Bundestagul german [DE]. 
Antrenarea soldaților aparținând unor armate străine în cadrul structurilor Bundeswehrului –
Bundestagul german [DE]. 
Controlul parlamentar asupra serviciilor militare de informații – Bundestagul german [DE]. 
Modernizarea funcționării poliției federale – Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională

Directiva UE privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor - Parlamentul
maltez [MT].

 

Educație, cultură  
Teme de dezbatere 
Viitorul pieței cărții – Senatul Franței [FR]. 
Funcționarea universităților în perioada pandemiei de coronavirus – Senatul Franței [FR]. 
Reformarea învățământului superior - Sejmul leton [LV]. 
 
Legislație adoptată 
Legea grădiniței  - Adunarea Națională slovenă [SI]. 
 
Diverse 
Teme de dezbatere 
Bundestagul german a acordat premiul pentru știință  lucrării lui Benedikt Wintgens „Treibhaus
Bonn. Die politische Kulturgeschichte eines Romans“  [DE].

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926455.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926417.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926554.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00992
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00785
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=274808
http://www.senat.fr/presse/cp20210210a.html
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=3468
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=3471
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE5D7C1258671004E746D&db=spr_zak&mandat=VIII
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-omien-varojen-paatoksen-taysistuntokasittely-alkoi.aspx
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade_H801FiU19
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/rahanduskomisjon-et-et/rahanduskomisjon-toetas-pangandussektori-usaldusvaarsuse-tagamise-eelnou/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ef64bd59-ee98-421a-a05f-ab5cce8abdb7/Euroopa%20Liidu%20%C3%BChise%20p%C3%B5llumajanduspoliitika%20rakendamise%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/62fd9c94-1380-4af3-8980-ad896e0c2de9/K%C3%A4ibemaksuseaduse%20ja%20tolliseaduse%20muutmise%20seadus
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtiovarainvaliokunta-puoltaa-selontekoa-EUn-elpymispaketin-varojen-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4.aspx
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=3460
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41806.htm
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926164.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/263/1926309.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926114.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926541.pdf
https://parlament.mt/en/13th-leg/bills/bill-no-192-money-laundering/?page=20&numItems=10&text=&number=&totalItems=193
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/-b9cdbd135f.html
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/enseignement-superieur-1.html
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29535-izglitibas-komisija-otraja-lasijuma-atbalsta-augstskolu-reformu
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE5D7C1258671004E8D93&db=spr_zak&mandat=VIII
https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/pm-210212-wissenschaftspreis-821838
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În cadrul celei de-a patra reuniuni a Grupului de lucru „Pactul ecologic la nivel local”, liderii locali
au convenit asupra obiectivelor politice și a priorităților de accelerare a tranziției neutre din
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, plasând orașele și regiunile în centrul
redresării după pandemia de COVID-19. Promovarea subsidiarității active, consolidarea
cooperării instituționale și facilitarea accesului direct la fondurile UE sunt obiective esențiale.
Renovarea clădirilor, ecologizarea zonelor urbane și decarbonizarea transporturilor reprezintă
domenii de interes. Reuniunea a inclus și discuții pe teme precum orașele inteligente și
Mecanismul pentru o tranziție justă, ambele ocupând un loc important în realizarea agendei
pactului ecologic. Mai multe informații AICI. 
De asemenea, Comitetul Regiunilor a prezentat o foaie de parcurs a Pactului ecologic pentru
2021. Mai multe informații AICI.

În avizul său privind „Aplicarea Convenției de la Aarhus - Accesul la justiție în domeniul
mediului”, Comitetul Economic și Social European (CESE) salută propunerea Comisiei
Europene de a modifica Regulamentul UE privind Convenția de la Aarhus (Regulamentul
(CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind
aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus
privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în
domeniul mediului) drept un pas înainte spre îmbunătățirea accesului la procedurile de control
judiciar și administrativ în domeniul mediului pentru cetățeni și ONG-uri. Totuși, CESE afirmă că
propunerea Comisiei nu este suficientă. Organizații ale societății civile solicită UE mecanisme de
punere în aplicare mai puternice, pentru realizarea obiectivelor Convenției de la Aarhus și ale
Pactului ecologic european. 
Mai multe informații AICI.

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

Briefing 
 Legea privind guvernanța datelor - O primă apreciere a unei evaluări de impact a Comisiei

Europene [EN] 
 Stabilirea ghișeului unic al UE pentru vămi - O primă apreciere a unei evaluări de impact a

Comisiei Europene [EN] 
 Resursele proprii ale UE - Reformarea sistemului  de finanțare al UE [EN] 
 Crearea de oportunități în domeniul sportului pentru persoanele cu dizabilități [EN] 
 Regulamentul privind serviciile de roaming - Politica UE privind piața unică digitală [EN] 
 Viitorul muncii - Tendințe, probleme și potențiale inițiative [EN] 
 Progrese în cooperarea administrativă în domeniul impozitării [EN] 

 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/green-deal.aspx
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-04962-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_642_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/effective-access-justice-environmental-matters-critical-achieving-eu-green-deal-says-eesc
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662608/EPRS_BRI(2021)662608_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662605/EPRS_BRI(2021)662605_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679096/EPRS_BRI(2021)679096_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662599/EPRS_BRI(2021)662599_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679097/EPRS_BRI(2021)679097_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
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Studiu 
 Actualizarea Directivei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii pentru

serviciile digitale [EN]
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