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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 20/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. Uniunea Europeană a sănătății - vaccinuri împotriva virusului variolei maimuței;

2. nouă �nanțare în cadrul Acțiunii de coeziune pentru refugiații din Europa;

3. raportul de analiză prospectivă strategică din 2022.

Aici puteți consulta informații despre:

1. schimbul de opinii cu privire la situația migrației din Grecia;

2. ReFuelEU Aviation - combustibili ecologici pentru aviație;

3. Acordul de cooperare UE-Interpol;

4. criza alimentară mondială – dezbatere;

5. inițiativele Comisiei Europene privind libertățile civile în UE – dezbatere.

https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/59342012301706617
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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. subiectele dezbătute în cadrul Summitului G7;

2. rezultatele reuniunii Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (Energie);

3. rezultatele reuniunii Consiliului Mediu;

4. noua autoritate a UE pentru combaterea spălării banilor.

Aici puteți consulta informații despre  prioritățile președinției cehe a Consiliului Uniunii
Europene.

Aici puteți consulta informații despre:

1. sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor – subiecte;

2. documente adoptate în cadrul sesiunii plenare (selecție).

Aici puteți consulta informații despre subiectele principale discutate la Summitul NATO.
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