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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 26/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. noi orientări informale în materie de legislație antitrust

2. Anul european al tineretului 2022: Planul de acțiune pentru tineret

Aici puteți consulta informații despre:

1. bugetul UE

2. „Pregătiți pentru 55”

3. conferința ONU privind schimbările climatice (COP)27

4. protecția bugetului UE

5. Uniunea sănătății - răspunsul UE la urgențele de sănătate publică

6. parlamentul sprijină reducerea substanțelor chimice nocive din deșeuri

7. încărcător comun pentru dispozitivele mobile din 2024

https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/68561374491444655
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/68221927937803344
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/68221535333124045


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

Accesează

Autori:

Dobre Andreea

Adrese de corespondență:

andreea.dobre@cdep.ro

politiciue@cdep.ro

Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr. 2-5, sector

5, București
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Informațiile sau opiniile conținute de acest buletin
au caracter informativ și aparțin autorilor. Camera
Deputaților nu va � răspunzătoare pentru orice
prejudiciu ce rezultă din folosirea sau incapacitatea
de folosire a informației prezentate în buletin, orice
tip de erori sau omisiuni de conținut.

Primiţi acest material pentru că sunteţi inclus/ă
în lista de distribuţie electronică a Direcţiei
pentru Uniunea Europeană

Dezabonare

8. sprijin suplimentar pentru țările și regiunile din UE

9. prețurile energiei: PE solicită ca răspunsul UE să se concentreze asupra celor mai

vulnerabili

10. aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen

11. alte rezoluții adoptate în sesiunea 3-6 octombrie

Aici puteți consulta informații despre:

1. relațiile bilaterale UE-Israel în contextul provocărilor globale

2. ședința miniștrilor de �nanțe din statele zonei euro – Eurogrupul

3. ședința miniștrilor de �nanțe și economie din statele membre UE -Consiliul ECOFIN

Aici puteți consulta informații despre:

1. reuniunea comunității politice europene

2. reuniunea informală a șe�lor de stat sau de guvern
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