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1.

Comisia Europeană – Acordul comercial UE -

Vietnam.

a. Fișă informativă - Acordul comercial UE -

Vietnam, în vigoare începând din 1 august.

b. Fișă informativă: Beneficiile acordului

comercial UE - Vietnam, agricultură,

standarde și valori.

c. Acordul comercial UE-Vietnam - site

dedicat.

10.08.2020

Studiu individual

2.

Parlamentul European – Direcția generală

pentru politici externe - Dezvoltare și

asistență umanitară.

Analiză aprofundată - Investițiile cu impact în

domeniul afacerilor și al drepturilor omului.

10.08.2020

Studiu individual
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3.

Consiliul Uniunii Europene – Afaceri 

externe și relații internaționale - 

Solidaritatea UE cu populația Libanului.

a. Scrisoare comună din partea președintelui 

Michel și a președintei von der Leyen adresată 

membrilor Consiliului European cu privire la 

situația din Liban - „Facem apel către statele 

membre să își intensifice sprijinul pentru 

Liban”.

b. Comunicat de presă în urma vizitei 

președintelui Charles Michel la Beirut - 

„Poporul libanez poate conta pe Uniunea 

Europeană”.

10.08.2020

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Coronavirus: potențial 

vaccin împotriva COVID-19.

a. Comunicat de presă: Comisia finalizează 

discuțiile pe tema asigurării unui viitor vaccin 

împotriva COVID-19 pentru europeni.

b. Strategia UE în materie de vaccinuri.

11.08.2020

Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – Punerea în practică a 

Pactului verde european.

a. Informare - Comisia lansează o consultare 

cu privire la revizuirea directivei privind 

energia din surse regenerabile și a directivei 

privind eficiența energetică.

b. Foaia de parcurs referitoare la Directiva 

privind energia din surse regenerabile.

c. Foaia de parcurs referitoare la Directiva 

privind eficiența energetică.

11.08.2020

Studiu individual

6. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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