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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 18/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. vaccinuri europene pentru focarele de variola maimuței;

2. intensi�carea cooperării dintre UE și Egipt în domeniul climei, al energiei și al tranziției
ecologice;

3. procedura de constatare a încălcării obligațiilor împotriva Regatului Unit pentru încălcarea
dreptului internațional în domeniul circulației mărfurilor;

4. avizele privind acordarea statutului de țară candidată Ucrainei, Moldovei și Georgiei.

Aici puteți consulta informații despre:

1. Acordul privind prelungirea termenului pentru certi�catul digital COVID;

2. votul negativ față de includerea energiei nucleare și a gazelor naturale în lista activităților
economice durabile;

3. Acordul provizoriu privind serviciile digitale;

4. siguranța sporită pentru consumatori.
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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

Aici puteți consulta informații despre:

1. evoluția relațiilor comerciale ale UE - Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (Comerț);

2. rezultatele reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit;

3. rezultatele reuniunii Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și
Consumatori;

4. Croația, pregătită să adere la zona euro. Alte rezultate ale reuniunii Eurogrupului; 

5. Semestrul european 2022, impozitarea marilor companii, Croația și zona euro, criza din
Ucraina și alte aspecte - Rezultatele reuniunii Consiliului ECOFIN.

Aici puteți consulta informații despre încălcarea gravă a dreptului internațional.

Aici puteți consulta informații despre:

1. Raportul FRA pentru 2021;

2. UE a adoptat un nou acord politic pentru a sprijini Bosnia și Herțegovina să avanseze pe
calea europeană.
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