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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 31/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. Promovarea transparenței în sectorul închirierilor pe termen scurt de spații de cazare

2. Procedura legislativă - Acord privind reducerea emisiilor de gaze din statele membre ale
UE

3. Parteneriatele forestiere

4. Construirea unui cadru de guvernanță economică adecvat provocărilor viitoare

5. Accelerarea autorizării surselor regenerabile de energie

6. Vizita de lucru a președintelui CE în Republica Moldova

7. Măsuri mai ferme de combatere a tra�cului cu specii sălbatice de faună și �oră

Aici puteți consulta informații despre:

1. Premiul cetățeanului european 2022

2. Vânzarea mașinilor noi diesel și cu benzină interzisă din 2035

3. Activități în cadrul comisiilor parlamentare

4. Includerea măsurilor energetice în planurile naționale de redresare

5. „Pregătiți pentru 55” - îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030
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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

6. Acord privind aderarea Croației la spațiul Schengen

7. Sesiunea plenară

8. Rezoluțiile adoptate

Aici puteți consulta informații despre:

1. Principalele rezultate ale reuniunii Eurogrupului

2. Rezultatele reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare

3.  Acordul provizoriu cu privire la neacceptarea în UE a documentelor de călătorie rusești
eliberate în Ucraina și Georgia

4. Rezultatele Consiliului Afaceri Economice și Financiare (Buget)

Aici puteți consulta informații despre Raportul referitor la sprijinul UE pentru regiunile
carbonifere

Aici puteți consulta informații despre principalele rezultate ale summitului privind punerea
în aplicare a acțiunilor climatice (COP27)
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