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1.

Comisia Europeană – Un plan economic și

de investiții pentru Balcanii de Vest.

a. Comunicat de presă - Balcanii de Vest: un

plan economic și de investiții care să sprijine

redresarea economică și convergența.

b. Comunicarea Comisiei privind Planul

economic și de investiții pentru Balcanii de

Vest, COM(2020) 641 final.

c. Întrebări și răspunsuri: Planul economic și

de investiții pentru Balcanii de Vest.

d. Orientări privind punerea în aplicare a

Agendei verzi pentru Balcanii de Vest.

e. Fișa informativă privind Planul economic și

de investiții.

12.10.2020

Studiu individual
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2.

Comisia Europeană – Instrumentul de

sprijin SURE.

a. Comunicat de presă - Comisia Europeană

va emite în cadrul Instrumentului SURE al

UE obligațiuni cu impact social în valoare de

până la 100 de miliarde EUR.

b. Întrebări și răspunsuri - Instrumentului

SURE al UE, obligațiuni.

12.10.2020

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Politica de extindere a 

UE.

a. Comunicat de presă - Comisia evaluează și 

stabilește prioritățile în materie de reforme ale 

țărilor dornice să adere la UE.

b. Comunicarea Comisiei privind politica de 

extindere a UE și pachetul din 2020 privind 

extinderea - COM(2020) 660 final.

c. Fișă informativă – Procesul de aderare la 

UE a țărilor din Balcanii de Vest.

d. Fișă informativă - Angajamentul UE în 

Balcanii de Vest.

14.10.2020

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană – Cadrul strategic al UE 

privind romii 2020 - 2030.

a. Comunicat de presă -  Comisia lansează un 

nou plan pe 10 ani pentru a veni în sprijinul 

romilor din UE.

b. Fișă informativă – Cadrul strategic al UE 

privind romii.

c. O Uniune a egalității: Cadrul strategic al 

UE privind romii în materie de egalitate, 

incluziune și participare.

d. Propunerea Comisiei de proiect de 

recomandare a Consiliului privind egalitatea, 

incluziunea și participarea romilor, 

COM(2020) 621 final.

14.10.2020

Studiu individual

5.

Parlamentul European – Legea europeană a 

climei.

Comunicat de presă -  PE dorește să mărească 

la 60 % obiectivul de reducere a emisiilor 

pentru 2030.

15.10.2020

Studiu individual

6.

Parlamentul European – Viitoarea strategie 

UE pentru păduri.

Gestionarea de înaltă calitate a pădurilor și a 

zonelor împădurite în UE.

15.10.2020

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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