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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 27/2021, 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

   
20 septembrie 2021 - 26 septembrie 2021

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Raportul privind impactul SURE 
2. Revizuirea normelor UE în materie de asigurări 
3. Noul sistem generalizat de preferințe al UE 
4. Deciziile privind România din cadrul pachetului de acțiuni în constatarea neîndeplinirii
obligațiilor, prezentate la 23 septembrie 2021

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Summitul internațional referitor la cea de a 76-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor
Unite 
2. Reuniunea Consiliului afaceri generale 

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=b4907261be
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=affb4d542a
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3. Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor și energiei 
4. Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu ocuparea forței de muncă, politică socială,
sănătate și consumatori

Aici puteţi consulta prezentarea Declarației cu privire la alegerile din Federația rusă

Camera Deputaţilor Camera Deputaţilor - Pagina oficială

@cdep_ro cameradeputatilor IPEX - Camera Deputaţilor

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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