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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 19/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. programul NextGenerationEU: a zecea tranzacție a Comisiei Europene cu obligațiuni verzi;

2. proiect de cloud colaborativ pentru moștenirea culturală a Europei; 

3. Adunarea digitală 2022 - un eveniment dedicat viitorului digital al UE și sprijinirii Ucrainei.

Aici puteți consulta informații despre:

1. dialogul monetar;

2. ajutor �nanciar pentru lucrătorii disponibilizați;

3. acțiune europeană comună privind îngrijirea;

4. schimb de opinii cu vicepreședintele Věra Jourová;

5. premierul Croației în Parlamentul European;

6. pregătiri pentru viitorul Consiliu European;

https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58777494876063415
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58519965346563166
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58518168580130696


Materialele precedente privind politicile și orientările UE,
elaborate în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană,
pot � consultate accesând butonul alăturat.
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7. primul raport de implementare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR);

8. rezoluții adoptate în această sesiune.

Aici puteți consulta informații despre:

1. agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei – consecințe pentru securitatea alimentară;

2. punerea în aplicare a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan;

3. rezultatele reuniunii Consiliului Afaceri Generale (CAG);

4. progresele în ceea ce privește integrarea Balcanilor de Vest în UE.

Aici puteți consulta informații despre reuniunea Consiliului European și Summitul zonei
euro, care au avut loc între 23 și 24 iunie a.c.

Aici puteți consulta informații despre acordul provizoriu cu privire la un nou act legislativ al
UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.

http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=szs
https://www.facebook.com/pages/Parlamentul-Romaniei-Camera-Deputatilor-Pagina-Oficiala/165253540340098
https://twitter.com/cdep_ro
https://instagram.com/cameradeputatilor/
https://www.youtube.com/user/camdeputatilor
mailto:politiciue@cdep.ro
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58777494876063415
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58520330435561126
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58521461646689493
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/58777558611658516

