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Parlamentele statelor baltice au condamnat, într-o declarație comună, crimele împotriva
umanității comise în timpul celui de al doilea război mondial, dar și încercările actuale de
falsificare a istoriei din perioada respectivă [EE].
Conducerea Adunării Baltice (Letonia, Estonia și Lituania)  a salutat cooperarea dintre guvernele
statelor baltice în ceea ce privește punerea în aplicare a repatrierii unor persoane în condiții
excepționale, schimbul de informații și de experiență în lupta împotriva coronavirusului și
înființarea unui grup operativ care are ca obiectiv gestionarea problemelor comune legate de
trecerea frontierei [LV].

Protecție socială, muncă 

Guvernul federal german a prezentat în Bundestag: situația tinerilor angajați în turism și sectorul
hotelier, ca urmare a campaniei „#binefăcut”, desfășurate la nivel federal [DE], precum și a
tinerilor angrenați în activități agricole [DE]; un raport referitor la modificarea bugetului federal
anual  prin care, printre altele, se alocă sume suplimentare pentru susținerea financiară a
studenților care au fost afectați de criza de coronavirus (împrumuturi de urgență, subvenționarea
dobânzilor, plata asigurărilor sociale) [DE]; un raport referitor la punerea în aplicare a legislației
referitoare la egalitatea de șanse pentru reintrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată
[DE].
Deputații germani au prezentat în Bundestag un proiect de lege pentru completarea măsurilor de
securitate socială existente; proiectul prevede, printre altele,  creșterea sumelor acordate de la
buget pentru sprijinirea muncii flexibile (Kurzarbeit)  [DE].
Seimul Letoniei a adoptat propunerile de modificare a Legii pentru prevenirea și gestionarea
răspândirii coronavirusului prin care se prevede introducerea unor condiții de angajare mai

https://www.riigikogu.ee/pressiteated/riigikogu-juhatus/baltimaade-parlamendid-taunivad-ii-maailmasoja-lopu-aastapaeval-ajaloo-voltsimist/
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28934-baltijas-asamblejas-viceprezidents-janis-vucans-krize-jarisina-ciesa-baltiesu-sadarbiba
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/188/1918836.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/185/1918598.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/188/1918894.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/188/1918854.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918966.pdf
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flexibile, astfel încât să poată fi menținute activitățile economice și locurile de muncă pe perioada
pandemiei [LV]. 

  Mediu, poluare, economie circulară 

Guvernul federal german a prezentat în Bundestag un prim proiect de modificare al Legii
ambalajelor, pentru transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei UE privind
ambalajele și deșeurilor de ambalaje [DE].

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 
Guvernul federal german a prezentat, în Bundestag, un proiect de modificare a legislației
referitoare la telemedia, în scopul transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei UE
privitoare la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, având în vedere evoluția realităților
pieței [DE].
Guvernul federal german a răspuns, în Bundestag, întrebărilor deputaților referitoare la
introducerea sistemului electronic de raportare și informare pentru documentarea și
supravegherea îmbolnăvirilor cauzate de coronavirus (DEMIS) [DE].
În Adunarea Națională a Franței a fost prezentată o propunere de rezoluție prin care se
urmărește înființarea unei comisii de anchetă asupra modalităților de implementare a
tehnologiilor 5G în Franța [FR].

Diverse
Senatul francez a adoptat proiectul de lege prin care se prelungește starea de urgență

sanitară până la data de 10 iulie 2020 [FR].
Parlamentul Estoniei a adoptat raportul grupului social-democrat  - "Viața după criză – o
societate sănătoasă" - prin care se solicită ca situația economică și socială ulterior acestei crize
să fie considerată problemă națională de interes major [EE].
Guvernul federal german a prezentat în Bundestag poziția sa față de sancțiunile aplicate de SUA
factorilor implicați în construcția conductei Nord Stream 2; Guvernul consideră că, în acest fel,
SUA au intervenit în mod nejustificat în problemele interne ale Germaniei, împiedicând
desfășurarea unui proiect bilateral [DE].

Cu ocazia summit-ului virtual al Consiliului UE din 6 mai a.c., a fost reafirmată hotărârea de a
intensifica măsurile de sprijin pentru transformarea Balcanilor de Vest, în vederea integrării
acestei regiuni în UE. Asistența va fi, în continuare, condiționată de progresele realizate în ceea
ce privește statul de drept și reformele sociale și economice [RO].
 

Prin programul de cooperare transfrontalieră „Polonia-Belarus-Ucraian 2014-2020”, Uniunea
Europeană a anunțat alocarea unei sume suplimentare, de 3 milioane euro, pentru sprijinirea
nevoilor sanitare ale celor trei țări [EN].
Ucraina și Ungaria au stabilit primul punct de interconectare virtuală - „Bereg” - din codul rețelei
privind mecanismele de alocarea capacității în sistemele de transport al gazelor [EN].

https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28935-saeima-apstiprina-atvieglotakus-nodarbinatibas-nosacijumus-arkartejas-situacijas-laika
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/165/1916503.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918789.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/188/1918831.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2900_proposition-resolution
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202005/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire.html
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/taiskogu/riigikogu-arutas-kriisijargset-olukorda-olulise-tahtsusega-riikliku-kusimusena/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/188/1918835.pdf
https://www.consilium.europa.eu//media/43767/zagreb-declaration-ro-06052020.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declara%c8%9bia+de+la+Zagreb%2c+6+mai+2020
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-increases-funds-strengthen-healthcare-needs-cross-border-communities?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/ukraine-and-hungary-share-first-virtual-interconnection-point-gas
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O companie din Armenia a început să producă, cu sprijinul UE, imprimante 3D, cu ajutorul
cărora să se poată crea obiecte care nu se mai pot cumpăra din magazinele închise din cauza
epidemiei de coronavirus [EN].

Grupul socialiștilor și democraților au
lansat la 6 mai 2020 un Plan de redresare
pentru a aborda consecințele economice
și sociale imediate ale pandemiei COVID-
19 și au pus bazele unui viitor comun
durabil al prosperității, bunăstării și
rezistenței comune. Această ultimă
inițiativă urmărește un plan de acțiune
format din 15 puncte, prezentat de grupul
S&D, ca măsuri rapide de răspuns la
criză. [EN]

Urgența legată de pandemia COVID-19 a
evidențiat instrumentele limitate pe care
Uniunea Europeană se poate baza atunci
când vine vorba de combaterea
răspândirii unui virus mortal și necunoscut
anterior. Tragedia cumplită provocată de
COVID-19 a arătat, de asemenea,
precaritatea măsurilor întreprinse la nivelul
statelor membre. [EN]

Sărbătorirea Zilei Europei: la 70 de ani de
la crearea Comunității Europene a
Cărbunelui și Oțelului, oamenii sunt
chemați să facă istorie, din nou! Lucrătorii
din sectoarele de sănătate, alimentar,
transporturi, printre mulți alții, s-au
comportat ca niște eroi. Ei au nevoie de
sprijin și solidaritate acum, din ce în ce
mai mult, asemenea întreprinderilor, în
special a întreprinderilor mici și mijlocii,
într-un moment al celei mai grave
recesiuni de la marea criză economică.
După cel de-Al Doilea Război Mondial,
foștii adversari au devenit prieteni, iar
Europa a fost reunită. [EN]

Grupul Renew Europe salută Declarația
de la Zagreb din 6 mai 2020 din cadrul
summitului UE - Balcanii de Vest care a
fost convenită de către șefii de stat și de
guvern din statele membre ale UE și de
liderii celor șase parteneri din Balcanii de
Vest. Summitul care trebuia să aibă loc la
Zagreb, a avut loc prin videoconferință, la
scurt timp după ce UE a mobilizat un
pachet financiar de peste 3,3 miliarde de
euro pentru Balcanii de Vest, pentru a
sprijini regiunea în combaterea COVID-19
și pentru susținerea recuperării post-
pandemice. [EN]

Comitetul Economic și Social European (CESE) a salutat propunerea Comisiei [COM(2020)
70] de a revizui orientările privind ocuparea forței de muncă pentru statele membre, dar a
solicitat adaptarea orientărilor pentru a ține seama de iminenta criză a ocupării forței de muncă și
a celei sociale cauzată de epidemia de Covid-19 și pentru a contribui la atenuarea efectelor
negative ale acesteia asupra piețelor forței de muncă din Europa. 

Deși orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui să fie stabile pe o perioadă mai lungă
și valabile pentru toate țările UE în contextele lor naționale, CESE propune, pentru acest an, să

https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/3d-printing-company-proposes-new-solution-during-covid-19-pandemic-armenia?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-launch-recovery-plan-europe-build-fair-and-sustainable-future-all
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-it-time-set-european-health-union-if-not-now-when
https://www.socialistsanddemocrats.eu/channel/europe-day-celebration-lets-make-history-again
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1489-the-eu-western-balkans-summit-is-a-two-way-commitment-to-european-values/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_70_RO_ACTE_f.pdf
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se ia în considerare, în mod excepțional, posibilitatea de a introduce o orientare suplimentară
extraordinară sau de urgență care să ajute statele membre să își adapteze politicile de ocupare
a forței de muncă la circumstanțele actuale fără precedent. 

CESE a apreciat că atari orientări de urgență privind ocuparea forței de muncă Covid-19 ar
putea include trimiteri la măsuri temporare eficiente necesare pentru atenuarea impactului crizei,
cum ar fi modalitățile de muncă pe termen scurt, sprijinul pentru venit, prelungirea salariului
pentru bolnavi, amânarea contribuțiilor angajatorilor la asigurările sociale, impozitarea salariilor și
taxa pe valoarea adăugată și promovarea muncii la distanță, respectând în același timp
responsabilitatea angajatorilor pentru sănătatea și siguranța angajaților. 

CESE și-a prezentat propunerile într-un aviz privind propunerea Comisiei de decizie a Consiliului
privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, adoptată în
prima sa sesiune plenară de la izbucnirea pandemiei. Sesiunea plenară a avut loc la distanță, la
7 mai a.c., cu voturile exprimate de membrii CESE în scris. 
 
Propunerea Comisiei a fost adoptată la 26 februarie 2020, înainte de începerea coordonării
măsurilor de urgență pentru tratarea focarului de la Covid-19.

Mai multe informații AICI. [EN]

 Buletinul informativ al Comisiei pentru resurse naturale (NAT) a Comitetului Regiunilor, nr. 5
[EN]

 Buletinul informativ al Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie a Comitetului
Regiunilor, nr. 1 [EN]
 

Serviciul de cercetare al Parlamentului European
(EPRS)

 Pe scurt: Problemele financiare, de creștere și de reglementare ale Pactului ecologic [EN]

 Studiu: Noi evoluții în domeniul serviciilor digitale [EN]

 Raportul Grupului Băncii Europene de investiții privind durabilitatea pentru 2019 [EN]

 Studiu privind stocarea energiei  - Contribuția la securitatea aprovizionării cu energie electrică
în Europa [EN]

 Litigii strategice în legislația UE privind egalitatea de șanse între femei și bărbați [EN]
 Tratarea apelor reziduale în regiunea Dunării -  Posibilități și dificultăți: Lecții învățate

[EN]

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-01835-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/press-releases/eesc-asks-2020-employment-guidelines-be-adapted-face-covid-19-pandemic
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT_CoR_covid19_bulletin5.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ENVE/ENVOY_ENG.FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/648800/IPOL_ATA(2020)648800_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648784/IPOL_STU(2020)648784_EN.pdf
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/84ed3161-932d-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/a6eba083-932e-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/beaa7c36-90d1-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/e4a059ab-90d1-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
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 Evaluarea sistematică a evaluării metodelor de monitorizare a rețelelor sociale și a
intervențiilor referitoare la ezitarea vaccinării [EN]

 Formarea profesională continuă în întreprinderile din UE - Evoluții și probleme viitoare [EN]
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