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Relații bilaterale, convenții, tratate, migranți
Guvernul federal german a prezentat, în Bundestag: situația acordurilor bilaterale pentru
asistență reciprocă în caz de dezastre încheiate de Germania cu parteneri din UE
[DE], cooperarea polițienească cu Chile [DE], stadiul implementării  prevederilor Regulamentului
de instituire a unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) [DE].
Guvernul federal german a răspuns întrebărilor adresate de deputați referitoare la relocările din
Libia în cadrul Mecanismului de tranzit de urgență al Agenției ONU pentru refugiați [DE].
Guvernul federal german a prezentat, în Bundestag, date referitoare la numărul refugiaților
minori dispăruți [DE].
Guvernul federal german a prezentat, în Bundestag, date referitoare la participarea Germaniei la
Sistemul de informații al EUROPOL și activitatea Oficiului național pentru raportarea infracțiunilor
pe internet [DE].
Comisia pentru afaceri externe din Parlamentul Estoniei va propune Guvernului  o strategie pe
termen lung privind relațiile Estoniei cu Asia [EE].

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare 
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag raportul „Cercetare și inovare 2020”. Potrivit
acestuia, statul și mediul privat au investit, în 2018, circa 105 miliarde de euro pentru cercetare
și inovare, contribuția statului fiind  de 19,6 miliarde euro [DE].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag „Planul de acțiune privind sistemele
aeronautice fără pilot și conceptele aviatice inovatoare”, având ca obiectiv transformarea
Germaniei în lider mondial în domeniu [DE].
Ca parte a strategiei pentru combaterea coronavirusului, Guvernul finlandez a prezentat
Parlamentului o propunere de modificare temporară a Legii bolilor infecțioase, care intră în
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vigoare la 10 iunie și permite utilizarea  aplicației mobile pentru depistarea coronavirusului;
aplicația va fi gratuită pentru populație, va asigura protecția datelor personale și va fi funcțională
în toate statele membre ale  Uniunii Europene [FI].
În Parlamentul Estoniei a fost dezbătută inițiativa cetățenească prin care se solicită limitarea
folosirii tehnologiilor 5G [EE].
Comisia pentru afaceri economice a Senatului francez a transmis Ministerului Economiei și
Finanțelor un plan care vizează stabilirea digitalizării drept prioritate a procesului de relansare
economică [FR].

Protecție socială, muncă, sănătate, protecția consumatorilor 
Guvernul federal german a răspuns întrebărilor adresate de către deputați referitor la: telemunca
în sistemul administrației federale [DE], inițiativa federală pentru conștientizarea problemelor
legate de violența domestică [DE], posibile abuzuri ale Autorității norvegiene pentru protecția
copiilor „Barnevernet” asupra unor copii cu cetățenie germană [DE].
 

  Mediu, poluare, economie circulară 
Comisia de anchetă a problemelor sanitare și ecologice din Senatul Franței a organizat audieri 
referitoare la  poluarea solurilor ca urmare a activităților industriale și miniere și asupra politicilor
publice și industriale pentru reabilitarea acestor soluri [FR].
Senatul francez a prezentat o „Foaie de parcurs” prin care neutralitatea emisiilor de carbon
devine o prioritate a planului de relansare economică [FR].
Guvernul federal german a prezentat, în Bundestag, un raport referitor la impactul crizei
coronavirusului asupra Planului pentru protecția climei 2030 [DE].
 

Educație 

 Ministerul educației și culturii din Finlanda a depus la Parlament proiectul legii pentru
extinderea învățământului obligatoriu și gratuit până la 18 ani; proiectul este supus consultării

publice și va fi prezentat odată cu Legea bugetului [FI]. 

 Diverse
Bundesratul german a adoptat o rezoluție prin care solicită Guvernului federal continuarea
măsurilor de sprijinire a artiștilor independenți, afectați de criza de coronavirus [DE].
Riksdagenul suedez a aprobat propunerea Guvernului de simplificare a procedurilor pentru
autorizarea interceptărilor secrete [SE].

Consiliul UE a adoptat concluzii referitoare la intensificarea cooperării cu statele din Balcanii de
Vest în domeniul migrației și al securității; accentul este pus pe consolidarea cooperării
operaționale dintre Balcanii de Vest și UE, prin dezvoltarea schimbului de informații și a
cooperării cu agențiile UE [RO].

Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)
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 Informare - Trei aspecte critice ale relației dintre UE și Marea Britanie [EN]

 Informare - Ajutoarele de stat și pandemia: Modul prin care ajutoarele de stat ar putea susține
măsurile de sprijin economic în privința crizei de coronavirus [EN]

 Analiză aprofundată - Comerțul și biodiversitatea [EN]
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