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Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. Persoanele fără adăpost 
2. Performanța în materie de inovare
3. Evaluări ale planurilor de redresare și reziliență 
4. Securitatea cibernetică a UE 
5. Sistemul de informaţii privind vizele

Aici puteţi consulta prezentarea unor documente și evenimente care se referă la: 
1. Sesiunea plenară inaugurală a Conferinţei privind viitorul Europei 
2. Consolidarea rolului Agenţiei Europene pentru Medicamente 
3. Mecanismul pentru Interconectarea Europei 
4. Mini-sesiunea plenului

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=10bcc70f4f
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=81407d8bea


Aici puteţi consulta prezentarea unor documente și evenimente care se referă la: 
1. Eurogrupul - Reuniunea miniştrilor de finanţe din statele zonei euro 
2. Consiliul ECOFIN - Reuniunea miniştrilor de finanţe şi economie din UE 
3. Reuniunea Consiliului afaceri externe 
4. Reuniunea Consiliului afaceri generale 
5. A treia reuniune ministerială a Parteneriatului Estic privind mediul şi crizele climatice

Aici puteţi consulta documentul care se referă la Raportul special nr. 16/2021 referitor la politica
agricolă și clima
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Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
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