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  Mediu, poluare, economie circulară 
Bundestagul a dezbătut modalitățile de transpunere în practică a prevederilor strategiei  federale
pentru reducerea risipei de alimente; următorii pași ar fi continuarea  cercetărilor cu privire la
ambalajele inteligente și extinderea inițiativei „Prea bun pentru coșul de gunoi!” [DE].
Parlamentul portughez dezbate un proiect de modificare legislativă prin care se
promovează reducerea deșeurilor provenite de la ambalaje și creșterea procentului de reciclare
a acestora [PT].
Într-o ședință publică a Comisiei pentru mediu, protecția naturii și siguranța nucleară din
Bundestag a fost tras un nou semnal de alarmă asupra impactului major al  modificărilor
climatice; acestea ar putea avea ca urmare  dispariția, în viitorul apropiat, a circa 30% dintre
speciile autohtone de plante [DE]. Tematica legată de poluarea apei și infestarea sistemelor
publice de canalizare a fost pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate din Bundestag [DE].  
În Parlamentul Lituaniei se dezbate propunerea de modificare a Codului administrativ, în scopul
înăspririi sancțiunilor pentru poluarea mediului, în special a celor pentru poluarea pădurilor [LT].
Protecția mediului  este o problemă de securitate națională, s-a subliniat în ședința publică
a Comisiei pentru drepturile omului și afacerile publice din Seimul Letoniei [LV].
Comisia pentru economie națională, agricultură, mediu și politică regională din Seimul Letoniei a
dezbătut propunerile Ministerului Agriculturii de îmbunătățire a legislației privind tăierea copacilor
și reîmpădurirea; a fost subliniat impactul modificărilor produse asupra biodiversității,
schimbărilor climatice, cât și potențialele avantaje economice [LV].

  Combustibili noi 
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag un raport cu privire la combustibilii alternativi
sintetici, respectiv combustibilii  produși din apă și CO2. Potrivit guvernului federal, aceștia vor
juca un rol din ce în ce mai important în tranziția energetică globală [DE].
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În Adunarea Națională a Franței a fost prezentat raportul cu privire la
agrocarburanți/biocarburanți de a doua și a treia generație, care  utilizează produse agricole și,
prin urmare, reprezintă o oportunitate de diversificare și un atu important pentru independența
energetică a Franței. Membri ai Adunării au solicitat guvernului măsuri pentru ca autovehiculele
să poată circula deja cu aceste tipuri de combustibil [FR].

  Protecție socială, sănătate 
În comisiile Adunării Naționale a Franței s-a dezbătut proiectul de lege referitor la implementarea
unui sistem universal de pensii, care va înlocui cele 42 de sisteme existente în prezent - mai ales
a sistemelor de pensii speciale. Proiectul a fost adoptat de către Comisia specială pentru pensii
[FR].
Guvernul finlandez a prezentat Parlamentului un proiect de lege pentru susținerea capacităților
funcționale ale populației de vârsta a treia, problemă aflată, de altfel, în dezbaterea majorității
statelor europene. Noutatea constă în aceea că va fi o obligație legală, nu o recomandare [FI].
Angajații cu vechime de peste 35/40 de ani ar putea avea posibilitatea de a se pensiona înainte
de împlinirea vârstei limită, prevede noul proiect de modificare a Legii poloneze a pensiilor [PL].
Un proiect similar privește pensiile fermierilor [PL].
Problema complexă a îngrijirilor paliative poate fi rezolvată imediat și fără investiții semnificative,
a declarat președintele Comisiei pentru muncă și probleme sociale din Seimul Letoniei [LV].
Parlamentul Portugaliei recomandă guvernului  să extindă acțiunile în domeniul
îngrijirilor paliative [PT].

  Protecția datelor 
Guvernul suedez a prezentat o propunere legislativă prin care poliția și instituțiile cu atribuții
asemănătoare să poată avea acces la date/informații online criptate, în situația unor infracțiuni
deosebite,  a amenințărilor la adresa securității statului [SE].

 Lupta împotriva terorismului 
Grupul FDP (Partidul LIber Democrat) din Bundestag a înaintat o propunere legislativă
referitoare la combaterea terorismului online [DE].
Riksdagul suedez a adoptat propunerea guvernului prin care poliția financiară va fi obligată să
acorde sprijin băncilor și altor instituții financiare  în situațiile prezumate de spălare de bani sau
finanțare a terorismului [SE].
În Adunarea Națională a Franței au fost dezbătute noile propuneri pentru întărirea controlului
parlamentar în problemele legate de securitatea internă și lupta împotriva terorismului [FR].

 Refugiați, migranți 
Guvernul federal german nu va introduce migranții din motive climatice în rândul solicitanților de
azil și nu va modifica legislația în acest sens, este răspunsul dat la întrebărilor deputaților din
grupul parlamentar AfD (Alternativa pentru Germania) [DE].
Parlamentul grec își modifică legislația națională pentru a transpune prevederile Directivei privind
condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare
profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și
muncă au pair [GR]. 

Cel de-al patrulea raport anual referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere privind
Georgia subliniază progresele făcute în acest sens, dar și necesitatea urmăririi atente a
evoluțiilor politice,  „având în vedere creșterea îngrijorătoare a polarizării politice din țară” [EN].
Noul șef al misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia este diplomatul polonez
Marek Szczygieł [EN].
Reprezentanții Comisiei pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană s-au întâlnit cu Oliver
Vargey, membru al Comisiei Europene responsabil cu politica europeană de vecinătate și
negocierile de extindere [UA].
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Comisia Europeană a prezentat o propunere de impulsionare a procesului de aderare la UE,
astfel încât acesta să fie mai credibil, cu o orientare politică mai puternică, mai dinamic și mai
previzibil. Oliver Vargey, membru al Comisiei Europene responsabil cu politica europeană de
vecinătate și negocierile de extindere, a declarat că „extinderea Uniunii Europene către Balcanii
de Vest este o prioritate de prim rang a Comisiei. Comisia își menține cu fermitate recomandările
de deschidere a negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania” [EN]. 
Membrii Comisiei pentru afaceri europene din Camera Reprezentanților
din Parlamentul neerlandez au întreprins o vizită de lucru la Skopje [NL].
Parlamentul de la Skopje a ratificat  protocolul de aderare a Macedoniei de Nord la Alianța Nord-
Atlantică [RO]. Decretul de promulgare a fost semnat de președintele Republicii [EN].
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