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Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. Măsuri coordonate pentru redeschiderea în condiții de siguranță a sectoarelor culturale și
creative 
2. Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume în schimbare 
3. O viziune pe termen lung pentru zonele rurale 
4. Eliminarea treptată a cuștilor pentru animalele de fermă

Aici puteţi consulta prezentarea unor documente și evenimente care se referă la: 
1. Parlamentarii europeni au  confirmat acordul privind neutralitatea climatică 
2. Acord între Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la reforma politicii agricole a UE 
3. Dialog economic privind pachetul de primăvară al semestrului european 2021 
4. Summitul NATO și revizuirea conceptului strategic 
5. Rolul parlamentelor din Balcanii de Vest în procesul de extindere a UE 
6. O nouă agenție a Uniunii Europene pentru azil
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Aici puteţi consulta prezentarea unor documente și evenimente care se referă la Reuniunea
Consiliului agricultură și pescuit.

Aici puteţi consulta prezentarea priorităților Președinției slovene a Consiliului UE.

Aici puteți consulta prezentarea unor documente și evenimente care au avut loc în cadrul
reuniunii Consiliului European.

Aici puteți consulta o selecție a documentelor adoptate în cadrul celei de-a 145-a sesiune
plenară. 

Aici puteţi consulta Raportul privind combaterea spălării banilor.
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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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