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Aici puteţi consulta informații care se referă la: 
1. Pactul ecologic 
2. noile norme privind gazele fluorurate cu efect de seră și substanțele care diminuează stratul de ozon 
3. participarea dnei Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, la o sesiune de întrebări și
răspunsuri 
4. pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din aprilie referitor la România 
5. propunerile de decizie pentru aprobarea planurilor de redresare și reziliență ale Bulgariei și Suediei

Aici puteţi consulta informații care se referă la: 
1. schimbările climatice și rezerva de stabilitate pentru comercializarea certificatelor de emisii 
2. închirierile transfrontaliere de camioane fără șofer 
3. propunerea de directivă privind impozitul minim 
4. Raportul referitor la protecția drepturilor copiilor 
5. refugiații din Ucraina  

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=9fe5f315d8
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=2d3c2e75a5


6. drepturile femeilor din Afganistan 
7. planul de acțiune al UE pentru a proteja cetățenii 
8. bugetul UE pentru 2023 
9. consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru femei și bărbați 
10. dezbaterea privind infrastructura energetică 
11. guvernanța datelor 
12. dezbateri pe marginea Consiliului European 
13. „Dreptul de a repara” 
14. unele dintre rezoluțiile adoptate în această sesiune

Aici puteţi consulta informații care se referă la: 
1. situația și perspectivele macroeconomice ale zonei euro - reuniunea Eurogrup 
2. asigurarea autonomiei strategice a UE din punct de vedere economic și financiar - reuniunea
miniștrilor economiei și finanțelor  
3. pregătirea sistemelor de învățământ din UE, în contextul războiului cu Ucraina - reuniunea Consiliului
educație, cultură, tineret și sport 
4. securitatea alimentară în UE și la nivel mondial, în contextul crizei din Ucraina - reuniunea Consiliului
agricultură și pescuit 
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Adresa de corespondenţă este: 
politiciue@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
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