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Direcția pentru Uniunea Europeană

Stat de drept, drepturi fundamentale 
Teme de dezbatere 
Precizarea explicită a principiului protecției drepturilor copiilor în Legea fundamentală -
Bundestagul german [DE]. 
Datele biometrice și registrul central al străinilor - Bundestagul german [DE]. 
Desemnarea unui trimis special pentru drepturile femeilor, fetelor și egalitatea de gen în cadrul
Consiliului Drepturilor Omului - Camera Reprezentanților belgiană [FR]. 

Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Regulamentul UE pentru stabilirea unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre
care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-
TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare
[DE]. 

Apărare, securitate, convenții internaționale 
Teme de dezbatere
Sistemul de luptă aeriană a viitorului (SCAF) - Senatul francez [FR]. 
Folosirea serviciilor germane de urgență în cadrul misiunilor FRONTEX - Bundestagul german
[DE]. 
Poziția Guvernului federal cu privire la Acordul cuprinzător între UE și China privind investițiile -
Bundestagul german [DE]. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928138.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928123.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=1624
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928140.pdf
http://www.senat.fr/presse/cp20210406a.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/280/1928043.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/280/1928086.pdf


Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Regulamentul delegat al UE  referitor la protecția împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a
unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau
care rezultă din aceasta; problema Nord Stream 2 [DE]. 

Protecție socială, muncă, sănătate 
Teme de dezbatere  
Sprijin financiar suplimentar pentru serviciile de îngrijire a bătrânilor - Riksdagenul suedez [EN]. 
Sprijinirea lucrătorilor independenți în contextul pandemiei - Adunarea Națională franceză [FR]. 
Gestionarea financiară durabilă a serviciilor de securitate socială - Senatul francez [FR]. 
Munca femeilor în agricultură - Camera Deputaților italiană [IT]. 

  Mediu, poluare, economie verde  
Teme de dezbatere   
Prevenirea relocării emisiilor de carbon - Bundestagul german [DE]. 
Lupta împotriva comerțului ilicit cu gaze fluorurate cu efect de seră - Bundestagul german [DE]. 

Legislație adoptată 
Legea privind schimbările climatice și tranziția energetică - Congresul Deputaților spaniol [ES]. 

 Economie, agricultură, finanțe, transporturi 
Teme de dezbatere  
Problema asigurărilor de călătorie în condițiile pandemiei - Bundestagul german [DE]. 
Constituirea unui serviciu bancar universal pe teritoriul Regatului - Camera Reprezentanților
belgiană [FR]. 

Inteligență artificială, digitalizare 
Teme de dezbatere  
Finanțarea rețelelor 5G de către Guvernul federal  - Bundestagul german [DE]. 
Folosirea dronelor în agricultură - Bundestgul german [DE]. 

Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) - modelul de predicţie a limbajului, ajuns la a
treia generaţie - pentru prima dată într-o dezbatere parlamentară - Eduskunta finlandeză [EN]. 

Legislație europeană și internațională  - transpunerea și executarea în legislația națională 
Directiva UE referitoare la utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului
societăților comerciale - Bundestagul german [DE]. 
 

Comitetul Economic și Social European  a adoptat un aviz pentru sprijinirea investițiilor în
explorarea și extracția materiilor prime esențiale, precum și în utilizarea materialelor secundare
din deșeuri, deoarece acest lucru este esențial pentru tranziția ecologică în UE. [EN]

Grupul de studiu tematic „Drepturile persoanelor cu handicap” al Comitetului Economic și Social
European (CESE) a organizat o audiere la distanță pe tema „Vaccinarea împotriva COVID-19 și
persoanele cu handicap”. [RO] 
 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/276/1927694.pdf
https://www.riksdagen.se/en/news/2021/apr/7/support-to-the-elderly-care-services-as-a-result-of-amendments-to-the-central-government-budget/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/allocation-des-travailleurs-independants-dans-le-contexte-de-la-crise-de-la-covid-19-rapport-d-information
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202104/pilotage_financier_de_la_securite_sociale.html
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=3684
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928163.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928181.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=39330
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928172.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=1905
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/276/1927677.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/275/1927539.pdf
https://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/Committee-for-the-Future-heard-AI-probably-as-the-first-parliamentary-committee-in-the-world.aspx
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928177.pdf
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05078-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/eesc-proposes-measures-support-investment-extraction-and-recycling-critical-raw-materials
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/news/inechitatea-vaccinala-ue-persoanele-cu-handicap-nu-sunt-prioritare


COM(2021) 66 - Comunicarea Comisiei  către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică
comercială deschisă, durabilă și fermă (Comunicarea în limba română se poate accesa AICI )  

Fișe informative ale Comisiei Europene: 
(Apăsați pe pictogramele de mai jos, pentru a accesa conținutul fișelor în limba engleză) 

 
Serviciul de cercetare al
Parlamentului European
(EPRS)

Briefing

 Dimensiunea externă a noului pact privind migrația și azilul: interes asupra prevenirii și
readmisiei [EN]

 Progrese în cooperarea administrativă în domeniul fiscalității [EN]

 Regulamentul privind transferurile de deșeuri - Revizuirea Regulamentului (CE) nr.
1013/2006 privind transferurile de deșeuri [EN]

 Combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist [EN]

 Drepturile și obligațiile pasagerilor feroviari în UE [EN]

Analiză aprofundată

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_66_RO_ACTE_f.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159431.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159428.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159432.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159434.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159433.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159430.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159435.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690535/EPRS_BRI(2021)690535_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662629/EPRS_BRI(2021)662629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649326/EPRS_BRI(2020)649326_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf


 Fluxuri de date din sectorul privat UE - Regatul Unit - Stabilirea caracterului adecvat al
nivelului de protecție [EN] 

 Rolul Consiliului European în negocierea Cadrului financiar multianual 2021-2027 -
Continuitatea și schimbarea politicii UE, din ultimii 7 ani, privind deconturile financiare [EN] 
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