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 Stat de drept, drepturi fundamentale 
Teme de dezbatere 
Încălcarea depturilor omului la frontierele externe ale UE - Bundestagul german [DE]. 
Adeverința electronică verde - Senatul francez [FR], Bundesratul austriac [DE]. 

Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Directiva UE privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală [DE]. 
Directiva UE de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip, în
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni  - Bundestagul
german [DE]. 
Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile,
pacea și securitatea - Bundestagul german [DE]. 
Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc,
piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației
Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele
de foc) - Bundestagul german [DE]. 

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Politica federală referitoare la droguri - Bundestagul german [DE]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/275/1927519.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20210331b.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2021/085Bundesrat.shtml
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/275/1927591.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928164.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/274/1927461.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928119.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927959.pdf


 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere  
Programul național de reformă pentru anul 2021 - Bundestagul german [DE]. 
Fonduri federale pentru susținerea agriculturii - Bundestagul german [DE]. 
Fonduri federale suplimentare pentru dezvoltarea transportului feroviar - Bundestagul german
[DE]. 

Educație, cultură 
Teme de dezbatere 
Efectele Brexitului asupra sectorului evenimentelor culturale din Germania - Bundestagul
german [DE]. 
Raportul guvernului federal referitor la punerea în aplicare a obiectivelor cuprinse în Procesul de
la Bologna în perioada 2000-2020 [DE].

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat dezbaterea virtuală „O Uniune a
egalității: Planul de acțiune al UE împotriva rasismului 2020-2025”, în cadrul căreia s-a
subliniat nevoia urgentă de actualizare și punere în aplicare a legislației de combatere a
rasismului în întreaga UE.

CESE a adoptat un aviz prin care salută revizuirea Spațiului european de cercetare. Noul plan
pune accentul pe transpunerea rapidă a rezultatelor cercetării și inovării în întreprinderi și locuri
de muncă durabile. 

 Acest document se află în curs de examinare la Camera Deputaților, COM(2020) 628: Un
nou SEC pentru cercetare şi inovare.

Membrii Comisiei CoR pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) au
discutat cu Antonio Tajani și Helmut Scholz, reprezentanți ai Parlamentului European, despre
modul în care autoritățile locale și regionale pot sprijini participarea cetățenilor la Conferința
privind viitorul Europei. De asemenea, a fost solicitată implicarea membrilor CoR în proiectul-
pilot „Construirea Europei cu entități locale” (BELE) lansat de Comisia pentru afaceri
constituționale a Parlamentului European (AFCO). [EN]

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927995.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/276/1927676.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/274/1927459.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/275/1927542.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927965.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/union-equality-eu-anti-racism-action-plan-2020-2025
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05146-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
http://cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=638
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/actions-on-the-Conference-on-the-Future-of-Europe.aspx


Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

Briefing

 Pachetul pe anul 2021 împotriva spălării banilor - Consolidarea cadrului [EN]

 Actul legislativ privind serviciile digitale [EN]

 Programul InvestUE - Noua schemă de sprijin pentru investiții a UE [EN]

 Instrumentul de sprijin tehnic (IST) [EN]

 Dezbaterea privind autonomia strategică a UE - puncte de vedere ale grupurilor de reflecție
[EN]

 Limite privind expunerea la agenți carcinogeni și mutageni la locul de muncă - A patra
propunere [EN]

Analiză aprofundată 

 Protejarea lucrătorilor împotriva azbestului - Evaluare a valorii adăugate europene care
însoțește cererea de propunere legislativă [EN]

Studii 

 Impactul pandemiei de COVID-19 asupra sectoarelor economice din UE [EN]

 Prima evaluarea a Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit [EN]

 Rezultatele atelierului pe tema „Utilizarea volumelor mari de date (Big Data) și a
inteligenței artificiale (IA) în combaterea corupției și a utilizării abuzive a fondurilor
publice - bune practici, căi de urmat și modalități de integrare a noilor tehnologii în cadrul de
control contemporan [EN]
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