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Aici puteţi consulta documente care se referă la combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. Dezbaterea privind creșterea prețurilor la energie și manipularea pieței gazelor 
2. Restrângerea spațiului societății civile în Europa  
3. Lupta împotriva rasismului 
4. Viziunea asupra viitorului securității în Europa 
5. Interzicerea pașapoartelor și a vizelor „de aur” 
6. Decizii privind constituirea, responsabilitățile, componența numerică și durata mandatului a 3 comisii  

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=061b3aaa54
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=3db7513b1f


7. Respectarea statului de drept 
8. Obiectivele de mediu până în 2030 
9. Dintre rezoluțiile adoptate în această sesiune

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Discuții privind dificultățile cooperării - Reuniune informală a miniștrilor dezvoltării 
2. Viitorul mass-media și al patrimoniului cultural european în era internetului - Reuniune informală a
miniștrilor culturii (EYCS) 
3. Consolidarea rezilienței UE în materie de telecomunicații și securitate cibernetică - Reuniune
informală a miniștrilor însărcinați cu telecomunicațiile și afacerile digitale

Aici puteți afla mai multe informații despre Declarația de la Versailles ulterior reuniunii informale a
Consiliului European
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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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