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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 25/2021, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană (DUE). 

Primiţi acest material pentru că sunteţi inclus/ă în lista de distribuţie electronică a Direcţiei pentru
Uniunea Europeană

   
  6 septembrie 2021 - 12 septembrie 2021

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Cadrul privin emisiunea de obligațiuni verzi  
2. Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021 
3. Controlul exporturilor UE - norme consolidate

Aici puteţi consulta prezentarea unor documente și evenimente care se referă la: 

1. Drepturile femeilor și fetelor în Afganistan 
2. Dezastrele naturale și amenajarea teritoriului european 
3. Politicile digitale 
4. Dezbateri privind modificările climatice și dezastrele naturale 
5. Conferința privind viitorul Europei

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=b3f1b49384
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=b057eb0a24
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Aici puteţi consulta prezentarea unor documente și evenimente care se referă la: 

1. Videoconferința informală a miniștrilor economiei și finanțelor 
2. Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii  
3. Eurogrupul 
4. Reuniunea miniștrilor afacerilor economice și financiare
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Copyright © 2021 Direcţia pentru Uniunea Europeană. 
Informațiile sau opiniile conținute de acest buletin au caracter informativ și aparțin autorilor. Camera Deputaților nu va fi
răspunzătoare pentru orice prejudiciu ce rezultă din folosirea sau incapacitatea de folosire a informației prezentate în buletin,
orice tip de erori sau omisiuni de conținut. 
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Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 

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

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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