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1.

Comisia Europeană – Construirea unei

Uniuni Europene a sănătății.

a. Comunicat de presă - primele măsuri în

vederea construirii Uniunii Europene a

sănătății: O pregătire și un răspuns în caz de

criză mai puternice pentru Europa.

b. Întrebări și răspunsuri: Construirea unei

Uniuni Europene a sănătății: O pregătire și un

răspuns în caz de criză mai puternice pentru

Europa.

c. Fișă informativă – O Uniune Europeană a

sănătății – abordarea în comun a crizelor în

materie de sănătate. Impactul pandemiei de

coronavirus și răspunsul la aceasta.

d. Fișă informativă – O Uniune Europeană a

sănătății – abordarea în comun a crizelor în

materie de sănătate. Rolul agențiilor.

e. Comunicare a Comisiei: Construirea unei

Uniuni Europene a sănătății: pregătire și

reziliență.
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2.

Parlamentul European – Poziția față de 

propunerea Comisiei privind programul 

EU4Health.

Comunicat de presă - EU4Health: 

eurodeputații deschid drumul către un 

program pentru sănătate eficient. 

16.11.2020

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Egalitatea pentru 

persoanele LGBTIQ din UE.

a. Comunicat de presă – O Uniune a egalității: 

Comisia prezintă prima sa strategie privind 

egalitatea pentru persoanele LGBTIQ din UE.

b. Fișă informativă – Strategia privind 

egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-

2025. O Uniune în care persoanele au 

libertatea de a fi ele însele.

16.11.2020

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Monitorul anual al 

educației și formării în UE.

a. Comunicat de presă - Educație și formare: 

competențe de bază și digitale esențiale pentru 

educație, muncă și viață.

b. Raportul de țară privind România: În pofida 

măsurilor de atenuare a impactului COVID-19 

asupra educației, trecerea la învățământul la 

distanță riscă să agraveze inegalitățile deja 

mari.

16.11.2020

Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – Noua agendă privind 

consumatorii.

a. Comunicat de presă - Comisia Europeană le 

oferă consumatorilor mijloacele necesare 

pentru a deveni vectori ai tranziției.

b. Noua agendă pentru consumatori - Fișă 

informativă.

17.11.2020

Studiu individual

6. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR

pag. 3 / 3


