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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 3/2022, 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

   
14 februarie - 20 februarie 2022

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Contribuția la apărarea europeană 
2. Politica spațială 
 

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Strategia europeană pentru energie regenerabilă offshore 
2. A 20-a aniversare a monedei euro și dezbatere pe teme economice 
3. Activitatea Ombudsmanului European în 2020 
4. Președintele Columbiei solicită consolidarea relațiilor UE-America Latină  

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=911de84789
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=2e2926ff01
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5. Raport al comisiei LIBE privind sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru
investitori 
6. Asistență macrofinanciară pentru Ucraina  
7. Recomandări privind o strategie  a UE pentru a combate cancerul 
8. Rezoluție privind lecțiile „Brexitului” 
9. Rezoluție privind calitatea vieții animalelor în exploatații 
10. Rezoluție privind funcționarea pieței interne
11. Bilanțul funcționării PESC și PSAC în anul 2021 
12. Rezoluție privind un statut pentru asociațiile și organizațiile non-profit transfrontaliere europene 
13. Dintre rezoluțiile adoptate în această sesiune

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Discuții privind orientările strategice ale acțiunii UE în materie de politică comercială - Reuniunea
informală a miniștrilor comerțului 
2. Discuții privind dubla tranziție, digitală și climatică - Reuniunea informală a miniștrilor muncii și
afacerilor sociale (EPSCO) 
3. UE și spațiul - Reuniunea informală a miniștrilor responsabili de spațiu (COMPET) 
4. Consiliul UE –  reuniunea informală privind economia socială 
5. Summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Reuniunea informală a membrilor Consiliului European

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Respectarea statului de drept  în Ungaria și Polonia

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=51eaa13f9b
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=b7be854ccd
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=d1ec7d53d1
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Aici puteți afla mai multe informații despre: 
1. Conferința privind viitorul Europei – reuniunea finală a celui de al patrulea grup de dezbatere „UE în
lume/migrație” 
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – evaluare privind spyware și drepturile fundamentale
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Copyright © 2022 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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