
12.10.2021, 15:32 *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/ioana.vida/Downloads/SINTEZA_ MASTER 4 oct- 10 oct 2021 .html 1/2

Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 29/2021, 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

   
4  octombrie 2021 - 10 octombrie 2021

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Combaterea antisemitismului 
2. Instrumentul „SELFIEforTEACHERS” 
3. Măsuri de sprijin pentru sectorul vitivinicol și pentru sectorul fructelor și legumelor 
4. Evaluarea Codului de conduită al UE împotriva discursurilor ilegale de incitare la ură din
mediul online

Aici puteți consultata documente și evenimente care se referă la: 

1. „Viziunea zero” privind decesele cauzate de accidente rutiere până în 2050  
2. Protejarea copiilor și a femeilor împotriva violenței domestice după separare  

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=bdee7dbd0c
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=1eb0aa4d03
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3. Dezbateri privind viitorul parteneriatului UE-SUA  
4. Costurile energiei pot genera o criză 
5. Selecție a rezoluțiilor adoptate

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Reuniunea Eurogrup 
2. Reuniunea Consiliului afaceri economice și financiare (ECOFIN) 
3. Summitul UE - Balcanii de Vest 
4. Reuniunea Consiliului mediu
5. Reuniunea Consiliului justiție și afaceri interne
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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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