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  Mediu, poluare, economie circulară 
Comisia pentru amenajarea teritoriului din Senatul Franței a organizat o audiere cu un oficial al
ONU responsabil pentru mediu asupra raportului organizației referitor la efectele încălzirii globale
[FR].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag un proiect de lege  pentru reducerea
generării de energie electrică pe bază de cărbune [DE].
Parlamentul Estoniei a aprobat ratificarea Convenției internaționale privind îndepărtarea
epavelor [EN].
Parlamentul Finlandei a dezbătut și adoptat primul raport anual despre climă [FI].

  Justiție 
Senatul Franței a început să examineze proiectul de lege privind Parchetul European și
combaterea fraudei împotriva finanțelor UE [FR].
Comisia juridică din Seimul Letoniei a adoptat amendamente la legea pe baza căreia
independența judecătorilor Curții Constituționale va fi întărită, prin furnizarea de garanții sociale
după încheierea mandatului [LV].

http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/gaz-a-effet-de-serre-1.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/173/1917342.pdf
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/riigikogu-ratified-international-convention-removal-wrecks/
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-keskusteli-ja-aanesti-ilmastovuosikertomuksesta-.aspx
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202002/parquet_europeen_et_justice_penale_specialisee.html
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28772-juridiska-komisija-konceptuali-atbalsta-grozijumus-satversmes-tiesas-tiesnesu-neatkaribas-stiprinasanai


Strategii pentru inteligența artificială
(IA)

Uniunea Europeană
Strategia europeană privind datele [EN]
Cartea albă privind inteligența artificială: o
abordare europeană a excelenței și a
încrederii [EN]

Orientări în materie de etică pentru o
inteligență artificială (IA) fiabilă [RO]
Raport comun Comisia Europeană-OCDE
pentru o monitorizare globală a dezvoltării
inteligenței artificiale (AI) [EN]

Strategii naționale pentru inteligența artificială
 

Estonia [EE]         Danemarca [DK]      Finlanda [FI]     Suedia [SE]      Spania [ES]
Germania  [DE]   Țările de Jos [NL]    Franța  [FR]     Lituania  [LT]

 Fișă de țară 
Estonia 

 e-guvernare UE 

Planul de acțiune al UE privind
guvernarea electronică 2016-2020 [RO]

modernizarea administrației publice cu
ajutorul tehnologiei informației și
comunicațiilor

facilitarea mobilității transfrontaliere prin
intermediul unor servicii publice digitale
interoperabile

facilitarea interacțiunii digitale dintre
administrații și cetățeni/întreprinderi 

Raportul cu privire la e-guvernare
pentru anul 2019 [EN]
Campioni - Estonia, Malta, Austria 

Indicator abordare centrată pe utilizator
-  peste 95%: Malta, Finlanda, Austria

Indicator de transparență - Malta (96%),
Lithuania (90%) Estonia (88%)

Indicator mobilitate transfrontalieră -
peste 50%: Estonia,  Malta, Finlanda,
Suedia 

 e-guvernare Estonia  [EN]

pionier în transformarea serviciilor publice în soluții electronice flexibile 
cloud guvernamental

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_RO.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-and-oecd-collaborate-global-monitoring-and-analysis-artificial-intelligence
https://f98cc689-5814-47ec-86b3-db505a7c3978.filesusr.com/ugd/7df26f_27a618cb80a648c38be427194affa2f3.pdf
https://eng.em.dk/media/10566/digital-growth-strategy-report_uk_web-2.pdf
https://tem.fi/en/artificial-intelligence-programme
https://www.regeringen.se/49a828/contentassets/844d30fb0d594d1b9d96e2f5d57ed14b/2018ai_webb.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ciencia/Ficheros/Estrategia_Inteligencia_Artificial_EN.PDF
https://www.bmbf.de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/10/08/strategisch-actieplan-voor-artificiele-intelligentie
https://www.aiforhumanity.fr/en/
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/StrategyIndesignpdf.pdf
https://e-estonia.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0179&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people
https://e-estonia.com/solutions/e-governance/


 e-Cabinet 
I-voting 
ambasada de date (centru de date guvernamentale de tip cloud)

 Ultimele evoluții în domeniu 

Infrastructura europeană de
comunicații cuantice (QCI) [EN]
La 27 februarie 2020, România, Austria,
Bulgaria și Danemarca au semnat, alături
de alte 20 de state,  Declarația de
cooperare privind  QCI [EN]
QCI a fost creată în cadrul Adunării
digitale de la București, în iunie 2019.
Obiectivul fundamental: stimularea
capacităților europene în domeniul
tehnologiilor cuantice, securității
cibernetice și competitivității industriale.

Institutul European de Inovare și
Tehnologie [RO]
La 28 februarie 2020, Consiliul Uniunii
Europene a ajuns  la un acord cu privire la
viitoarea Agendă strategică de inovare  a
Institutului European de Inovare și
Tehnologie (IET) [EN]
 

În ajunul reuniunii Consiliului UE (Afaceri
Generale), liderii Parlamentului European,
la inițiativa președintelui Grupului S&D,
Iratxe García Pérez, au trimis o scrisoare
președintelui Consiliului European și
președinției croate, exprimând îngrijorări
profunde privind o lipsă serioasă a
progresului privind procedurile articolului 7
împotriva Poloniei și Ungariei. În ciuda
situației alarmante din ambele țări și a
apelurilor repetate la acțiuni, problema
crucială a statului de drept în Polonia și
Ungaria nu este nici măcar prevăzută
pentru dezbatere cu ocazia respectivei
reuniuni a Consiliului UE. [EN]

Summitul Africii va fi găzduit miercuri, 4
martie 2020, în Parlamentul European de
Grupul Conservatorilor și Reformiștilor
(ECR). Evenimentul își propune să se
bazeze pe succesul summitului inaugural
de anul trecut și își propune să devină un
forum anual la nivel înalt pentru
planificarea și îmbunătățirea cooperării,
schimbului de cunoștințe și colaborarea
comercială între Europa și Africa.
Președintele Parlamentului European,
David Sassoli, împreună cu co-președinții
ECR, Ryszard Legutko și Raffaele Fitto,
vor deschide evenimentul. [EN]
 

COM(2020) 150 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2020: evaluarea

https://qt.eu/discover/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/austria-bulgaria-denmark-and-romania-join-initiative-explore-quantum-communication-europe
https://eit.europa.eu/ro/in-your-language
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/28/eit-strategic-innovation-agenda-political-agreement-in-the-council/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/it-high-time-much-bolder-action-against-poland-and-hungary-defend-democracy-and-rule-law
https://ecrgroup.eu/article/high_level_africa_summit_set_to_forge_a_new_future
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_150_RO_ACTE_f.pdf


progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea
dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1176/2011

 
SWD(2020) 522 - Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară din 2020 privind
România care însoțește documentul COM(2020) 150

Serviciul de cercetare al
Parlamentului European

(EPRS)

 Analiză aprofundată - Mandatul de arestare european [EN]

 Studiu - Regulamentul Dublin privind cererile de protecție internațională [EN]

 Informare - Mobilitatea militară - Infrastructura pentru apărarea Europei [EN]
 Informare - Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune a ONU pentru egalitatea de

gen [EN]

 Informare - Impactul economic al epidemiilor și al pandemiilor [EN]

 Studiu de caz: OiRA - Modul în care un  producător de automobile la nivel mondial
exploatează flexibilitatea instrumentului de evaluare a riscurilor profesionale [EN]

 Raport: Situația socioeconomică din Damasc (Siria) [EN]

 O abordare a inteligenței artificiale centrată pe om în aviație  [EN]
 Raport: Managementul sănătății publice și a personalelor din sectorul medical care au avut

contact cu virusul  COVID-19 în Uniunea Europeană [EN]

 Abilitarea adulților prin căi de perfecționare și recalificare. Volumul 1 [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-298/19 - Comisia/Grecia (poluarea cauzată de nitrați
din surse agricole)
- mediu și consumatori -  Pentru că a întârziat să pună în aplicare dreptul Uniunii privind
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, Grecia este obligată să
plătească o sumă forfetară de 3,5 milioane de euro [RO]
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http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_522_RO_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/642814/EPRS_IDA(2020)642814_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646188/EPRS_BRI(2020)646188_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646194/EPRS_BRI(2020)646194_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf
https://osha.europa.eu/ro/publications/oira-multinational-company/view
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/02_2020_EASO_COI_Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_City.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-AI-Roadmap-v1.0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/3081_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2900232/ro/
http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://www.facebook.com/cameradeputatilor/
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://twitter.com/cdep_ro?lang=en
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
https://www.instagram.com/cameradeputatilor/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/rocam.do
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