
Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 14/2022, 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

   
16 - 22 mai 2022

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii; 
2. REPowerEU: reducerea rapidă a dependenței de combustibilii fosili din Rusia și accelerarea tranziției ecologice; 
3. piețele energiei: măsuri de urgență pe termen scurt și opțiuni pentru îmbunătățiri pe termen lung; 
4. un cadru al UE pentru achizițiile publice comune în domeniul apărării.

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. un raport Comisiei pentru afaceri economice și monetare asupra propunerii de regulament privind obligațiunile verzi

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=6306d8f9d6
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=d77cb3a267


europene; 
2. lucrări legislative în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în cadrul pachetului „Pregătiți
pentru 55”; 
3. o audiere în Subcomisia pentru securitate și apărare privind viitorul apărării europene ulterior prăbușirii Afganistanului
și invaziei rusești în Ucraina; 
4. o audiere privind accesibilitatea vaccinului împotriva COVID-19 și viitorul inițiativei COVAX; 
5. un raport Comisiei pentru afaceri juridice privind ameliorarea calității legislației UE; 
6. discursul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European; 
7. o rezoluție privind punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova; 
8. o rezoluție privind statul de drept în UE; 
9. rezoluțiile privind Macedonia de Nord și Albania; 
10. o rezoluție privind situația din Belarus; 
11. o rezoluție referitoare la micro-certificate, conturi individuale de învățare și învățarea în serviciul sustenabilității
mediului; 
12. o rezoluție referitoare la lupta împotriva impunității pentru crimele de război din Ucraina; 
13. o rezoluție referitoare la consecințele sociale și economice ale războiului rus din Ucraina pentru UE; 
14. alte rezoluții adoptate la 19 mai 2022.

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. atenuarea impactului asupra Balcanilor de Vest - reuniune a Consiliului afaceri externe; 
2. implementarea Busolei Strategice - reuniune a Consiliului afaceri externe (apărare); 
3. implementarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat UE-Armenia - reuniune a Consiliului de parteneriat
UE-Armenia.

Aici puteți consulta informații despre: 
1. acordul provizoriu cu privire la actul legislativ privind piețele digitale; 
2. acordul politic provizoriu privind regulamentul de stocare a gazelor.

Aici puteți consulta informații despre Raportul anual pe 2021 al Ombudsmanului european.
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