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Direcția pentru Uniunea Europeană

  Protecție socială, muncă 

Guvernul federal german a răspuns întrebărilor membrilor Bundestagului cu privire la:
compensațiile ce trebuie acordate persoanelor cu handicap grav [DE]; măsurile luate pentru
funcționarea programelor de formare continuă [DE]; munca cu timp redus (Kurzarbeit)
[DE]; nivelul de educație și de formare al populației din Germania [DE].
Parlamentul Letoniei a adoptat modificările aduse Legii asigurărilor sociale, pentru adaptarea la
efectele sociale ale pandemiei de coronavirus [LV].

  Mediu, poluare, economie circulară 

Guvernul federal german a prezentat în Bundestag informări cu privire la: conținutul și
obiectivele proiectelor europene de mediu, în special în ceea ce privește  pericolul pierderii
biodiversității [DE]; efectele deșeurilor asupra mediului, colectarea și reciclarea acestora [DE];
utilizarea pungilor din plastic biodegradabile  [DE].
Riksdagenul suedez a aprobat propunerea Guvernului pentru protejarea resurselor de energie
hidraulică ale țării  [SE].

 Tehnologia informațiilor si comunicațiilor 
În cadrul unei ședințe publice, desfășurate online, Comisia de anchetă a Bundestagului german
„Formarea profesională în lumea digitală” a discutat despre opțiunile de modernizare a

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918452.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/179/1917982.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918718.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/185/1918558.pdf
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28901-saeima-dod-zalo-gaismu-bezdarbnieka-palidzibas-pabalsta-ieviesanai
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918442.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918450.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918444.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/energipolitik_H701NU14
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sistemului de examinare într-o viitoare lume a muncii digitalizată [DE].
Guvernul  federal german a răspuns întrebărilor membrilor Bundestagului cu privire la efectele
radiațiilor electromagnetice de înaltă frecvență asupra sănătății umane și asupra mediului [DE].
Camera Reprezentanților a Țărilor de Jos a organizat o masă rotundă pe tema unei noi aplicații -
„Corona” - care ar urma să monitorizeze, prin intermediul unui  smartphone, eventualele
simptome ale îmbolnăvirii, să ofere indicații pentru măsurile ce ar trebui luate, și să identifice
persoanele cu  care subiectul a intrat în contact [NL].
Parlamentul Letoniei studiază o serie de variante tehnologice personalizate, dezvoltate pentru 
desfășurarea activității parlamentare în format digital [LV].
Comisia pentru administrație din Parlamentul finlandez a aprobat modificarea Codului municipal,
pentru a putea fi susținut, pentru o perioadă limitată de timp, procesul electronic de luare a
deciziilor la nivelul administrațiilor locale [LV].
În  Riigikogul estonian s-a format un grup de sprijin pentru transformarea sistemului de vot
electronic într-unul ușor de gestionat, sigur și transparent [EE]. 

 Finanțe 
Riksdagenul suedez a aprobat propunerea Guvernului de modificare a legislației financiare,  prin
care se introduce un nou sistem tehnic pentru combaterea spălării de bani și finanțarea
terorismului, pentru aplicarea prevederilor Directivei UE privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [SE].
Seimul Lituaniei a luat în dezbaterea modificarea legislației financiare pentru reducerea,
începând cu anul 2021, a taxei pe valoarea adăugată aplicabile medicamentelor și produselor
medicamentoase [LT].

Grupul Renew Europe a găzduit la 24
aprilie 2020 un seminar online public
pentru a discuta cu o serie de experți din
sectorul public și privat despre potențialele
implicații ale implementării în masă a
aplicațiilor mobile de urmărire a
contactelor pentru combaterea pandemiei
COVID-19 în Europa. Reprezentanți ai 
Organizației Mondiale a Sănătății,
Centrului European pentru Prevenirea și
Controlul Bolilor și ai diverselor platforme
de confidențialitate au dezbătut cu
reprezentanți ai celor mai mari companii
tehnologice despre diferitele modele,
implicațiile asistenței medicale, precum și
problemele care sunt ridicate cu privire la
confidențialitate, transparență, drepturi
civile și securitatea cibernetică. [EN]

Înaintea summitului online al liderilor
Uniunii Europene din 23 aprilie 2020,
copreședinții grupului GUE/NGL din
Parlamentul European au transmis
cererile lor de măsuri urgente pentru
salvarea oamenilor și a societăților de la
criza provocată de COVID-19. [EN]
 

https://www.bundestag.de/presse/hib/692010-692010
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918445.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01700
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28892-izvelets-tehnologiska-risinajuma-izstradatajs-attalinatai-parlamenta-sezu-norises-nodrosinasanai
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Hallintovaliokunta-puoltaa-s%C3%A4hk%C3%B6isten-kokousten-laajentamista-kunnissa.aspx
https://m.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/riigikogu-liikmed-moodustasid-e-haaletamise-labipaistvaks-muutmise-toetusruhma/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-nytt-konto--och-vardefackssystem_H701FiU33
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=270709
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1481-covid19-apps-tracing-the-virus-should-not-mean-tracking-citizens/
https://www.guengl.eu/moment-of-truth-eu-summit-must-deliver-credible-response-to-covid-19/
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 CIVEX 
Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și
instituționale

 Studiu
Integrarea migranților în orașele mici și mijlocii și în
zonele rurale ale Europei
[EN]

 Îmbunătățirea monitorizării lucrătorilor detașați în UE [EN]

 Stabilirea prețurilor nodale pe piața internă europeană a energiei electrice [EN]

 Compoziția locurilor de muncă și inegalitatea veniturilor salariale în statele membre UE [EN]
 Coordonarea educației și a inițierii financiare [EN]

 Migrația și integrarea migranților - Facilitarea abordărilor bazate pe cunoaștere în ceea ce
privește politica în domeniul migrației [EN]

 Aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și inegalitatea veniturilor în regiunile
europene - Presiune externă și reglaje interne [EN]

 Către emisii nete de gaze cu efect de seră în sistemul energetic al UE până în 2050 [EN]

 Produse și economie circulară - Recomandări politice rezultate din proiecte de cercetare și
inovare [EN]

 Modelarea unei industrii durabile - Orientări pentru cele mai bune practici și recomandări de
politică: Raport final [EN]

 Cât de mare este bioeconomia? Reflecții din perspectivă economică [EN]

 Integrarea migranților în orașele mici și mijlocii și în zonele rurale din Europa [EN]

 Impactul digitalizării asupra serviciilor sociale [EN]

Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-507/18
Declarațiile homofobe constituie o discriminare în ceea ce privește încadrarea în muncă și
ocuparea forței de muncă atunci când sunt pronunțate de o persoană care are sau poate fi
percepută ca având o influență determinantă asupra politicii de recrutare a unui angajator [RO]

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Integration%20of%20Migrants.pdf?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Integration%20of%20migrants%20in%20middle%20and%20small%20cities%20and%20in%20rural%20areas%20in%20Eu&utm_term=Studies&lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f39bcbd3-82b0-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/50ac5c62-8055-11ea-b94a-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/dc9f9e8e-82ae-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/bcf1bfc5-837a-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/83a78007-837b-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/a002f7b9-8376-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/94aab140-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/ebf17b4f-850a-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/f5e501ab-8508-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/d746df29-8508-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/d28ace91-85d2-11ea-bf12-01aa75ed71a1/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/fb81ac6f-85d1-11ea-bf12-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2981697/ro/
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