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1. BPI 1/ E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – 

Condiții de muncă mai bune pentru o Europă 

socială mai puternică: valorificarea deplină a 

beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii, 

COM(2021) 761

Raportor: deputat Viorel BĂLTĂREȚU
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opinie 
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2.

Comisia Europeană - Noua strategie a UE

pentru protejarea și capacitarea copiilor în

mediul online.

a. Comunicat de presă - Comisia a adoptat o nouă

strategie europeană pentru un internet mai bun

pentru copii (Better Internet for Kids - BIK+), cu

scopul de a îmbunătăți serviciile digitale adaptate

vârstei și de a se asigura că fiecare copil este

protejat, capacitat și respectat online.

b. Fișă informativă: Strategia europeană pentru

un internet mai bun pentru copii (EN).

c. Întrebări și răspunsuri - Noua strategie

europeană „Un internet mai bun pentru copii”.

16.05.2022

Studiu individual

3.

Comisia Europeană - Combaterea abuzului 

sexual asupra copiilor.

a. Comunicat de presă - Comisia prezintă o 

propunere privind un nou act legislativ al UE care 

să prevină și să combată abuzul sexual online 

asupra copiilor.

b. Întrebări și răspunsuri: Noi norme de 

combatere a abuzului sexual asupra copiilor.

c. Fișă informativă - Combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor (EN).

16.05.2022

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană - Impozitarea societăților 

comerciale.

a. Comunicat de presă - Comisia propune 

stimulente fiscale pentru capitaluri proprii pentru 

a ajuta întreprinderile să se dezvolte, să devină 

mai puternice și mai reziliente.

b. Întrebări și răspunsuri cu privire la propunerea 

Comisiei pentru reducerea tendinței de favorizare 

a îndatorării (DEBRA) (EN).

17.05.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană - Securitatea cibernetică a 

rețelelor 5G.

a. Comunicat de presă - Statele membre ale UE, 

cu sprijinul Comisiei Europene și al ENISA, 

Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, au 

publicat un raport privind securitatea cibernetică 

a RAN deschise.

b. Setul de instrumente al UE pentru securitatea 

rețelelor 5G.

17.05.2022

Studiu individual

6.

Parlamentul European – Impozitul pe profit din 

2023.

Articol – În sesiunea plenară din 18-19 mai se 

așteaptă ca eurodeputații să susțină noile reguli 

pentru un nivel minim global al impozitului pe 

profit din 2023 pentru marile companii 

multinaționale.

19.05.2022

Studiu individual
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7.

Comisia Europeană, Parlamentul European & 

Consiliul UE – Consolidarea securității 

cibernetice și a rezilienței la nivelul UE.

Comunicat de presă - Comisia salută acordul 

politic la care au ajuns Parlamentul European și 

statele membre ale UE referitor la noile norme 

privind securitatea cibernetică a rețelelor și a 

sistemelor informatice.

19.05.2022

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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