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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 16/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta documentul care se referă la Raportul de convergență al Comisiei
Europene din 2022.

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. audierea publică privind taxonomia;

2. planurile naționale de redresare;

3. măsuri pentru securitatea cibernetică în instituțiile, organismele, o�ciile și agențiile UE;

4. acordul privind adaptarea actelor juridice din domeniul justiției;

5. multilateralismul și Strategia „Global Gateway”.

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. cel de-al 8-lea raport privind coeziunea – reuniunea Consiliului Afaceri Generale;
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Materialele precedente privind politicile și orientările UE,
elaborate în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană,
pot � consultate accesând butonul alăturat.
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Dezabonare

2. poziția comună a Consiliului UE cu privire la propunerile legislative referitoare la sectorul
transporturilor din cadrul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”;

3. evoluția relațiilor comerciale ale UE - Reuniunea Afacerilor Externe (Comerț)

Aici puteți consulta documentul care se referă la concluzii privind Ucraina, securitatea
alimentară, securitatea și apărarea și energia - Reuniunea extraordinară a Consiliului

European, 30-31 mai 2022.

Aici puteţi consulta documentul care se referă la evenimentul „Săptămâna ecologică a UE”.

Aici puteți consulta documente care se referă la:

1. supraevaluarea contribuției bugetului UE la acțiunile în domeniul climei;

2. caracterul limitat și ine�cient al impactului fondurilor europene asupra competitivității
IMM-urilor.
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