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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 21/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. noua agendă europeană pentru inovare;

2. raportul privind performanțele UE din domeniul științei, cercetării și inovării;

3. noile norme privind circulația vehiculelor complet autonome în UE;

4. raportul privind statul de drept în UE;

5. avizele motivate privind România cu privire la stabilitatea �nanciară, serviciile �nanciare și

uniunea piețelor de capital;

6. consolidarea relațiilor bilaterale între UE și Azerbaidjan - cooperarea în domeniul energiei;

7. consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice;

8. economisirea gazelor pentru o iarnă sigură;

9. politica agricolă comună - primele planuri strategice.

Aici puteți consulta informații despre:

1. Croația - cel mai nou membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2023;
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Materialele precedente privind politicile și orientările UE,
elaborate în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană,
pot � consultate accesând butonul alăturat.

Accesează

2. actul delegat privind taxonomia; 

3. dreptul de veto pentru chestiuni �nanciare;

4. solicitarea de includere a dreptului la avort în Carta drepturilor fundamentale ale UE;

5. schimbările climatice - noi reguli pentru a opri defrișările;

6. conferințele de la Esoril 2022;

7. bilanțul privind activitatea PE pentru prima jumătate a lui 2022.

Aici puteți consulta informații despre:

1. aderarea Croației la zona euro;

2. poziția Consiliului UE în privința bugetului UE pentru 2023;

3. liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole din Republica Moldova;

4. aprobarea regulamentului UE privind piețele digitale;

5. reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH);

6. reuniunea extraordinară a Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (Energie);

7. agresiunea rusă împotriva Ucrainei și relațiile UE-Africa – Reuniunea informală de tip
„Gymnich".

Aici puteți consulta informații despre avizul nr. 4/2022 privind planul REPowerEU.

Aici puteți consulta informații despre reglementarea criptoactivelor în UE.

Aici puteți consulta informații despre decizia Băncii Europene de Investiții privind �nanțarea
infrastructurii rutiere din Europa.
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