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Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Primul raport anual privind Mecanismul de redresare și reziliență 
2. Orientări de politică bugetară pentru 2023 
3. Către o economie ecologică, digitală și rezilientă 
4. Publicarea orientărilor privind mecanismul de condiționalitate

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. Ajutor pentru șomerii de la Nissan 

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=15333dccb3
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=83796be392


2. Asistența umanitară a UE pentru Ucraina 
3. Dezbatere cu privire la creșterea prețurilor la energie 
4. Rolul femeilor după pandemie  
5. Dezbatere despre spațiul democratic și  societatea civilă din Rusia

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Situația energetică din Ucraina și Europa - Reuniunea miniștrilor energiei  
2. Coeziunea economică, socială și teritorială în UE - Reuniunea informală a miniștrilor responsabili de politica
de coeziune  
3. Implicațiile evenimentelor din Ucraina asupra sectorului alimentar din UE - Reuniunea informală a miniștrilor
agriculturii  
4. Sancțiuni economice și financiare în contextul crizei din Ucraina - Videoconferință a miniștrilor economiei și
finanțelor din statele UE  
5. Un tratat internațional privind pandemiile 
6. Protecția civilă și combaterea rasismului și a antisemitismului - Reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne 
7. Discuții privind statul de drept și valorile fundamentale ale UE – Reuniunea informală a Consiliului Afaceri
Generale

Aici puteți afla mai multe informații despre Summitul european al regiunilor și orașelor.
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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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