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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 17/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta documentul care se referă la:

1. bugetul UE propus pentru 2023 în valoare de 186 miliarde euro;

2. fondul pentru modernizare care va investi 2,4 miliarde euro în 7 state membre, inclusiv
România;

3. demascarea și prevenirea fraudei - raportul OLAF pentru 2021.

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Turcia și aderarea la UE;

2. poziția PE - „Pregătiți pentru 55” în 2030;

3. apel la reforma procesului legislativ - dreptul de inițiativă legislativă a Parlamentului
European;

4. apel pentru o revizuire a tratatelor UE;

5. selecție a rezoluțiilor adoptate.

https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/57897720261641461
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/57255413017478926
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/57257962861758365


Materialele precedente privind politicile și orientările UE,
elaborate în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană,
pot � consultate accesând butonul alăturat.
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Dezabonare

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1.  rezultatele reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne;

2. rezultatele reuniunii Consiliului Competitivitate. 

Aici puteți consulta documente care se referă la:

1. salarii minime adecvate în UE;

2. încărcătorul universal pentru o gamă largă de dispozitive electronice;

3. echilibrul de gen în consiliile de administrație ale companiilor din UE.
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