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Relații bilaterale, convenții, tratate, migranți
Președinții Bundestagului german și Adunării Naționale a Franței au adoptat o declarație
comună prin care reafirmă cooperarea franco-germană pentru restabilirea liberei circulații în
spațiul Schengen și relansarea economică; se precizează că vor fi luate în considerare criterii
medicale și psihologice, dar și juridice, economice, sociale [FR].
Guvernul federal german a răspuns, în Bundestag, întrebărilor deputaților referitoare la misiunea
specială de monitorizare a OSCE în Ucraina, în anul 2019 [DE].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag: un raport referitor la sprijinul acordat
landurilor pentru a suporta costurile migrației pentru anul 2019 [DE], situația drepturilor omului în
centrele pentru refugiați de pe teritoriul Greciei [DE].
Grupul AfD din Bundestagul german a solicitat guvernului federal informații cu privire la
reformarea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite [DE].
Guvernul austriac a prezentat în Bundestag un raport referitor la Acordul dintre Guvernul
Republicii Austria și Guvernul Statelor Unite al Americii privind aprofundarea cooperării în ceea
ce privește prevenirea și combaterea criminalității [DE].
Deputații din Camera Reprezentanților a Țărilor de Jos au dezbătut contribuția olandeză la
Strategia maritimă pentru Marea Nordului  [NL].

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare 
Guvernul federal a răspuns, în Bundestag, întrebărilor referitoare la: crearea Centrului german
pentru mobilitatea viitorului, la München [DE], breșele de securitate existente în sistemele IT
complexe [DE], situația utilizării în învățământ a sistemului digital HPI School Cloud [DE].
Riksdgenul suedez a adoptat o propunere de modificare legislativă care va permite completarea
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prevederilor referitoare la funcționarea platformelor online; propunerea include și înființarea unei
autorități de monitorizare a respectării normelor UE în domeniu [SE].
În Senatul Franței a fost depus un proiect de lege pentru accelerarea digitalizării întreprinderilor
mici și mijlocii, prin garantarea accesului la rețeaua de fibră optică [FR].

Protecție socială, muncă, sănătate, protecția consumatorilor 
Senatul francez a adoptat o propunere legislativă care are ca obiectiv prevenirea violenței
conjugale și protejarea victimelor acesteia [FR].
Guvernul federal a prezentat în Bundestag capacitatea – la nivel federal, precum și la
nivelul land urilor – de protejarea a populației din punct de vedere medical, în caz de catastrofe
naturale [DE].

  Mediu, poluare, economie circulară 
Marea Comisie din Parlamentul Finlandei sprijină obiectivul consolidării politicilor UE și naționale
în domeniul climei prin mijloace juridice; Finlanda este printre puținele state membre UE care
impune, prin lege, obligații în domeniul protecției climei [FI].
Membrii Camerei Reprezentanților din Țările de Jos au dezbătut: viitorul Strategiei pentru
neutralitatea climatică în situația creată de criza coronavirusului [NL], propunerea legislativă
pentru transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei-cadru privind deșeurile [NL].
Riksdagenul suedez a adoptat:  propunerea de modificare legislativă prin care se aduc clarificări
cu privire la responsabilitatea statului în ce privește eliminarea deșeurilor nucleare
[SE], propunerea legislativă care cuprinde planul de acțiune privind politicile naționale în
domeniul climei [SE].
Adunarea Națională a Bulgariei dezbate o propunere de modificare a legii pentru protejarea
mediului [BG].

Apărare, securitate
Guvernul federal  a prezentat, în Bundestag, situația perchezițiilor și arestărilor, expulzărilor,
 deportărilor pentru infracțiuni comise din motive politice [DE].
Guvernul federal german și-a exprimat, în Bundestag, poziția în ceea ce privește interzicerea la
nivel mondial a sistemelor de arme autonome [DE].
Riksdagenul suedez a adoptat propunerea de modificare legislativă care simplifică procedurile
prin care poliția și serviciile sociale pot face schimb de informații în scopul prevenirii terorismului
[SE], propunerea de modificare legislativă referitoare la amplasarea camerelor de supraveghere,
în scopul prevenirii criminalității [SE], participarea unor forțe speciale suedeze în cadrul
operațiunilor militare multinaționale din Mali [SE].
 
Diverse
Riksdagenul suedez a adoptat propunerea de modificare legislativă prin care sunt majorate
sancțiunile pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală [SE].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag o propunere de modificare a Codului penal,
în sensul extinderii  răspunderii penale pentru fapte săvârșite în afara țării [DE].

Ambasadoarea României în Serbia, Oana Cristina Popa, a fost numită șefă a delegației UE în
Muntenegru [EN].

În cadrul videoconferinței miniștrilor de externe ai UE și omologilor lor din țările Parteneriatului
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estic, a fost pregătită reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic, prevăzută pentru 18 iunie
2020 [RO].
Reprezentanți ai UE au avut întâlniri virtuale cu oficiali guvernamentali armeni, membri ai
Adunării Naționale și reprezentanți ai societății civile pe teme legate de cooperarea consolidată
Armenia-UE [EN].

La 8 iunie 2020, Adunarea Națională a
Republicii Socialiste Vietnam a aprobat
acordul de liber schimb dintre UE și
Vietnam și a ratificat Convenția de bază a
Organizației Internaționale a Muncii (OIM)
împotriva muncii forțate, ca parte a unei
reforme ample a muncii. În timpul
negocierii acordului comercial, Grupul
socialiștilor și democraților din
Parlamentul European a acționat în
vederea obținerii unor angajamente
importante în domeniul social și pentru
dezvoltarea durabilă din partea guvernului
vietnamez, printre care reformarea
drepturilor lucrătorilor și ratificarea
convențiilor fundamentale ale OIM. [EN]

La 8 iunie 2020, Comisia pentru afaceri
economice și monetare din Parlamentul
European a votat un raport inițiat în cadrul
grupului S&D care modifică temporar
Regulamentul privind cerințele de capital
(CRR) pentru a răspunde efectelor
pandemiei cauzate de COVID-19. CRR,
adoptat în 2013, a ținut cont de 
experiențele ultimei crize financiare și a
urmărit scăderea probabilității ca băncile
să intre în insolvență, prin introducerea,
printre altele, a unor reguli prudențiale
armonizate, reguli privind remunerațiile și
bonusurile, precum și sporirea
transparenței. [EN]

Grupul Renew Europe salută comunicarea
Comisiei Europene din 10 iunie 2020
privind combaterea dezinformării COVID-
19, dar subliniază că trebuie să se facă
urgent mult mai mult pentru a combate
acțiunile manipulatorii structurate, inclusiv
valurile de dezinformare susținute de state
(terțe). [EN]

Potrivit Grupului ECR, una dintre lecțiile
învățate în urma crizei COVID-19 este că
nimeni nu este infailibil. Au existat multe
greșeli de comunicare. Companiile de
verificare pot, de asemenea, să
greșească. Odată cu faptul că aceste
companii devin autoritatea faptică atunci
când vine vorba de informații, acest fapt ar
putea agrava și mai mult neîncrederea
față de instituțiile publice. Grupul ECR
este de părere că ar trebui să se acorde
garanția ca cetățenii să fie cei care decid
ce surse de informații utilizează în final.
[EN]
 

Pe 9 iunie 2020 a avut loc o dezbatere în cadrul comisiei ENVE (Comisia pentru mediu,
schimbări climatice și energie) a Comitetului Regiunilor (CoR), în contextul lansării de către CoR
a grupului de lucru privind Pactul ecologic european cu scopul de a garanta că recuperarea UE
va fi locală și adecvată pentru fiecare regiune. Membrii comisiei au dezbătut următoarele
proiecte de avize:
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- „Legea europeană a climei: instituirea cadrului pentru realizarea obiectivului neutralității
climatice 2050”; [RO] (termen pentru adoptarea finală - sesiunea plenară de la 1-2 iulie 2020)

- „Pactul climatic european”; [RO] (termen pentru adoptarea finală -  sesiunea plenară de la 13-
14 octombrie 2020)

- „Către o foaie de parcurs pentru hidrogen curat - contribuția autorităților locale și regionale la o
Europă neutră din punct de vedere climatic”; [RO] (termen pentru adoptarea finală - sesiunea
plenară de la 1-2 iulie 2020)

- „Verificarea adecvării Directivei-cadru privind apa, a Directivei privind apele subterane, a
Directivei privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și a Directivei privind
inundațiile”; [RO] (termen pentru adoptarea finală - sesiunea plenară de la 1-2 iulie 2020)

- ”Viitorul politicii UE în domeniul aerului curat, în contextul obiectivului ambițios de reducere a
poluării la zero”. [RO] (termen pentru adoptarea finală - sesiunea plenară de la 1-2 iulie 2020)

Serviciul de cercetare al Parlamentului
European (EPRS)

 Informare: Atenuarea efectelor sociale și de ocupare a forței de muncă ale pandemiei de
COVID-19. [EN]

 Informare: Inovațiile din sectorul public - Concepte, tendințe și bune practici. [EN]

 Informare: Punerea în aplicare a legislației în materie de protecție a consumatorului. [EN]

 Analiză aprofundată: Parteneriatul estic 3.0 - Principii, priorități și perspective. [EN]

 Studiu: Mandatul european de arestare - Evaluarea punerii în aplicare la nivel european.
[EN]
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