
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

 15 - 21 martie 2021 
 

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

 Stat de drept, securitate, drepturi fundamentale, protecția consumatorilor 
Teme de dezbatere 
Revizuirea sistemul de garantare a călătoriilor - Riksdagenul suedez [EN]. 
Libertatea presei și protecția jurnaliștilor – Bundestagul german [DE]. 
Egalitatea economică și profesională – Adunarea Națională franceză [FR]. 
Limitarea și controlul cheltuielilor electorale; finanțarea partidelor politice – Camera
Reprezentanților belgiană [FR]. 
 
Legislație adoptată 
Legea referitoare la securitatea globală - Senatul francez [FR]. 
Legea referitoare la garantarea respectării demnității în detenție – Adunarea Națională franceză
[FR]. 
Legea chiriilor - Sejmul leton [EN]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Legea privind controlul  străinilor - introducerea conceptului „țară de origine sigură” –
Riksdagenul suedez [EN]. 
Directiva UE  pentru  o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție
a consumatorilor și modernizarea acestor norme – Bundestagul german [DE]. 
 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere  

https://www.riksdagen.se/en/news/2021/mar/17/the-government-should-review-the-travel-guarantee/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/273/1927320.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/egalite-economique-et-professionnelle-audition-de-christine-lagarde
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1787
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202012/securite_globale.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N41688
https://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/29653-saeima-adopts-law-on-residential-tenancy
https://www.riksdagen.se/en/news/2021/mar/17/sweden-introduces-safe-country-of-origin-regulations/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/276/1927655.pdf


Interzicerea fracturării hidraulice pe scară largă - Parlamentul croat [EN]. 

Modalități de furnizare a hidrogenului verde – Bundestagul german [DE]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Directiva UE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului –
Bundestagul german [DE]. 
 
 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere   

Strategia europeană pentru  o mobilitate sustenabilă și inteligentă - Riigikogu estonian [EN]. 
Securitatea aprovizionării și stabilitatea rețelelor electrice germane și europene – Bundestagul
german [DE]. 
 
Legislație adoptată 
Modificarea  legislației referitoare la  taxa pe valoarea adăugată în cazul vânzărilor la distanță - 
Camera Reprezentanților belgiană [FR]. 
 
Legislație europeană - transpunerea și executarea în legislația națională
Decizia UE  privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene – Camera Reprezentanților
belgiană [FR]

Grupul ad-hoc pentru drepturile fundamentale și statul de drept al Comitetului Economic și Social
European (CESE) a organizat o audiere publică privind probleme ale punerii în aplicare a
Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). CESE își exprimă îngrijorarea că fondurile
alocate acestui mecanism ar putea fi gestionate greșit, servind intereselor politice sau private în
locul binelui comun. De aceea, pe lângă clauza introdusă în MRR, prin care se condiționează
acordarea fondurilor de respectarea statului de drept, este necesară o supraveghere mai mare,
transparență și un dialog social puternic.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) prin avizul său referitor la Planul de acțiune privind
materiile prime critice, subliniază necesitatea abordării dependenței excesive a UE de țări terțe
prin promovarea unei utilizări circulare a resurselor, îmbunătățirea reciclării și a lanțurilor de
aprovizionare și extinderea extracției de materii prime critice pe teritoriul UE.

Comitetul European al Regiunilor a adoptat un set de recomandări referitoare la noul Pact
privind migrația și azilul, prin care a afirmat că instituțiile Uniunii Europene ar trebui să
revizuiască propunerile din acest pact astfel încât să ofere un sprijin sporit regiunilor de la
frontierele externe ale UE, să asigure o mai bună protecție a persoanelor vulnerabile și să
reducă timpul petrecut în centrele de primire a migranților de la frontierele UE.

Consolidarea dimensiunii regionale a Spațiului european al educației [RO] 
Grupul la nivel înalt al CoR privind democrația europeană a organizat prima sa ședință pentru a
sprijini contribuția liderilor locali la Conferința privind viitorul Europei  [RO]

https://www.sabor.hr/en/press/news/parliament-amends-law-ban-large-scale-hydraulic-fracturing
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/273/1927338.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/276/1927634.pdf
https://www.riigikogu.ee/en/press-releases/european-union-affairs-committee-en/european-union-affairs-committee-approved-estonias-views-on-transport-strategy/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/272/1927220.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1820
https://www.lachambre.be/flwb/pdf/55/1792/55K1792004.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/fundamental-rights-rule-law-and-post-covid-19-recovery
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04292-00-00-PAC-TRA-RO.docx/content
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_474_RO_ACTE_f.pdf
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2020-04843-00-01-PAC-TRA-EN.docx
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_609_RO_ACTE_f.pdf
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/stronger-regional-dimension-for-the-european-education-area.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/stronger-regional-dimension-for-the-european-education-area.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/stronger-regional-dimension-for-the-european-education-area.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/cor-high-level-group-on-european-democracy-holds-its-first-meeting-to-support-local-leaders'-contribution-to-the-conference.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/cor-high-level-group-on-european-democracy-holds-its-first-meeting-to-support-local-leaders'-contribution-to-the-conference.aspx
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/cor-high-level-group-on-european-democracy-holds-its-first-meeting-to-support-local-leaders'-contribution-to-the-conference.aspx


Publicație a Băncii Europene de Investiții 
 

 Parteneriatele publice-private finanțate de Banca
Europeană de Investiții în perioada 1990-2020 [EN]

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

La prima vedere

 Punerea în aplicare a Deciziei privind resursele proprii [EN] 
 Orientările Parlamentului European pentru bugetul UE 2022: Secțiunea III - Comisia

Europeană [EN] 
 Politica de coeziune și schimbările climatice [EN] 
 Pachetul de securitizare: amendamente privind pandemia de coronavirus [EN] 

 
Briefing

 Directiva privind energia regenerabilă [EN] 
 Revizuirea Regulamentului UE privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și

respectarea normelor comerțului internațional [EN] 
 
Studii

 Politica UE în materie de combatere a schimbărilor climatice: Răspunsul la o urgență
globală [EN]
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https://www.eib.org/attachments/epec_ppp_financed_by_eib_1990_2020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690519/EPRS_ATA(2021)690519_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690517/EPRS_ATA(2021)690517_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690514/EPRS_ATA(2021)690514_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689353/EPRS_ATA(2021)689353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662619/EPRS_BRI(2021)662619_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652021/EPRS_BRI(2020)652021_EN.pdf
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