
/

Vă transmitem buletinul informativ EUROPA, care cuprinde informaţii cu tematică europeană,
realizat de Direcţia pentru Uniunea Europeană (DUE). 

Primiţi acest newsletter pentru că sunteţi inclus/ă în lista de distribuţie electronică a Direcţiei
pentru Uniunea Europeană

 1 - 7 martie 2021 
 

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

 Relații bilaterale, relații externe, convenții 
Teme de dezbatere 
Comisiile pentru afaceri externe ale parlamentelor statelor baltice se opun finalizării conductei
Nord Stream 2 - Riigikogu estonian [EE]. 
Revizuirea Strategiei pentru regiunea arctică – Riksdagenul suedez [SE]. 
 

Justiție, stat de drept, drepturi fundamentale, lupta împotriva terorismului 
Teme de dezbatere 
Reprezentarea proporțională a femeilor în funcțiile de conducere – Bundestagul german [DE]. 
Investigarea și prevenirea femicidului în Germania – Bundestagul german [DE]. 
Interceptarea comunicațiilor electronice - Riksdagenul suedez [SE].
Ombudsmanul pentru vârstnici - Eduskunta finlandeză [FI]. 
Protecția intereselor unui dobânditor de bună-credință în procedurile penale - Sejmul leton [LV]. 
Introducerea unui card electronic de identitate obligatoriu pentru cetățenii letoni care locuiesc în
afara granițelor - Sejmul leton [LV]. 
Hărțuirea în mediul digital - Consiliul Național slovac [SK].
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului - Bundesratul german [DE]. 
 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, cercetare, inovare, securitate cibernetică 
Teme de dezbatere  

https://www.riigikogu.ee/pressiteated/valiskomisjon-et-et/valiskomisjonide-juhid-nord-stream-2-on-vastuolus-eesmargiga-ehitada-ules-demokraatlik-vaba-ja-edukas-maailm/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/strategi-for-den-arktiska-regionen_H801UU6
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/266/1926689.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923999.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/redovisning-av-anvandningen-av-hemliga_H801JuU18
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/kirjaston-tietopaketti-vanhusasiavaltuutetusta.aspx
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29599-juridiska-komisija-saeima-virza-likumprojektu-labticigo-ieguveju-interesu-aizsardzibai-kriminalprocesa
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29601-arvalstis-dzivojosajiem-eid-karte-ka-obligata-planota-no-2025-gada
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=calendar/item&id=8821
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/125-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Digitalizarea poliției - Bundestagul german [DE]. 
Impactul inteligenței artificiale asupra democrației - Consiliul Național austriac [DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE  de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice – Bundestagul
german [DE]. 
Pachetul legislativ privind serviciile digitale – Bundestagul german [DE]. 
 

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Prevenirea consumului de alcool – Bundestagul german [DE], [DE], [DE]. 
Munca pe perioadă determinată - Bundestagul german [DE]. 
Etichetarea produselor care conțin alergeni – Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație adoptată 
Asigurări de sănătate flexibile pentru bolnavii cronici – Riksdagenul suedez [SE]. 
Introducerea și utilizarea numărului unic de identificare pentru relația cu administrația publică -
Bundesratul german [DE]. 
Transportul prin intermediul serviciilor poștale a substanțelor ilicite - Bundesratul german [DE]. 
Dezvoltarea incluzivă și lupta împotriva inegalităților la nivel mondial - Adunarea Națională
franceză [FR]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Regulamentul UE privind dispozitivele medicale – Bundestagul german [DE]. 

Propunere de Regulament  privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru
Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor
și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora - aviz motivat - Senatul francez [FR]. 
 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere  

Dezvoltarea unui sector al construcțiilor responsabil  din punct de vedere social și al protecției
climei – Bundestagul german [DE]. 
Modificarea legislației referitoare la vânătoare – Bundestagul german [DE]. 
Utilizarea combustibilior sintetici - Bundestagul german [DE]. 
Strategia împotriva risipei - Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație adoptată 
Sistem bonus-malus în managementul mediului – Riksdagenul suedez [DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Regulamentul CE privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare – Bundestagul german
[DE]. 
Directiva UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de
aprovizionare agricol și alimentar – Bundestagul german [DE]. 
 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere   
Modificarea Codului comercial – Bundestagul german [DE]. 
Raportul Guvernului federal  „Energia viitorului” – Bundestagul german [DE]. 
Modernizarea transportului de călători – Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație adoptată 
Impozit redus pe energie în perioada pandemiei – Riksdagenul suedez [SE]. 
Infrastructura pentru încărcarea vehiculelor electrice - Bundesratul german [DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE de stabilire a regimului general al accizelor – Bundestagul german [DE]. 
Regulamentul UE  privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase –
Riksdagenul suedez [SE]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/271/1927172.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2021/060DiskussionKI.shtml
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926108.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/825112/10ce2579000ce47952d6b64d79db7cc9/19WP-74-data.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926118.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/243/1924386.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/824452/e8d35af11313264d316e22dab0f33fdf/142-03-03-2021_Alkoholpraeventionsstrategie-data.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/825970-825970
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926876.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2021--vissa-andrade_H801FiU41
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/121-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/127-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/programmation_inegalites_mondiales
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/269/1926942.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/ST06543.XX21.PDF
https://www.bundestag.de/presse/hib/825688-825688
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926024.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/271/1927180.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/826318-826318
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forstarkt-och-forenklad-miljostyrning-i_H801SkU16
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/268/1926894.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926102.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/270/1927023.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/266/1926640.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926175.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillfallig-utvidgning-av-statligt-stod-genom_H801SkU17
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/128-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/256/1925697.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompletterande-bestammelser-med-anledning-av-den_H801MJU7
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Directiva TVA (COM(2020) 749) - aviz motivat – Riksdagenul suedez [SE]. (traducerea în
limba engleză a avizului motivat se poate consulta în IPEX) 
Mecanismul de redresare și reziliență - Bundesratul german [DE].

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

La prima vedere 
 Femeile în artă și cultură - Artiști, nu muze [EN] 

 
Briefing 

 Normele OMC: Compatibilitate cu drepturile omului și lucrătorilor [EN] 
 Dreptul Comisiei Europene de a retrage propuneri legislative [EN] 
 Instituirea unui sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor transfrontaliere civile

și penale (e-CODEX) [EN]  
 Coronavirus: dezbateri privind vaccinurile (opiniil ale grupurilor de reflecție) [EN] 
 Uniunea Europeană și sistemul multilateral - Învățăminte din experiențele anterioare și

problemele viitoare [EN] 
 Măsuri luate la granițele externe ale UE [EN] 
 Mecanismul de redresare și reziliență [EN] 
 Procedura comună în materie de azil [EN] 
 Uniunea Europeană și integrarea economică regională - Crearea de bunuri publice colective -

Trecut, prezent, viitor [EN]
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H801SkU33
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/106-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689366/EPRS_ATA(2021)689366_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689359/EPRS_BRI(2021)689359_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689364/EPRS_BRI(2021)689364_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662618/EPRS_BRI(2021)662618_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689362/EPRS_BRI(2021)689362_EN.pdf
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