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Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteți afla mai multe informații referitoare la poziționarea parlamentelor naționale față de
evenimentele din Ucraina. 
 

Aici puteţi consulta lucrări ale instituțiilor Uniunii Europene care se referă la: 
1. Coordonarea măsurilor europene de ordin economic - reuniune informală a Consiliului UE
(ECOFIN) 
2. Sancțiuni împotriva canalelor mass-media susținute de Kremlin 
3. Acordul UE privind excluderea unor bănci rusești din SWIFT 
4. Includerea unor noi persoane în regimul sancțiunilor și adoptarea unor restricții suplimentare
asupra schimburilor comerciale 
5. Orientări pentru gestionarea trecerii frontierelor externe din Ucraina și UE - comunicare a
Comisiei Europene 
6. Vizita ÎR/VP Borell și a responsabilului UE pentru vecinătate și extindere  Várhelyi în Republica
Moldova 
7. Extras din declarația președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen la vizita de la
București - 3 martie 2022 
8. Adoptarea propunerii de decizie privind activarea sistemului de protecție temporară - reuniune
informală a Consiliului UE (Justiție și Afaceri Interne) 
9. Ralierea unor țări europene la măsurile adoptate de UE în răspuns la acțiunile ruse împotriva
Ucrainei 
10. Implicațiile crizei ucrainene pentru Uniunea Europeană  
11. Schimb de opinii privind agresiunea rusă împotriva Ucrainei - reuniune extraordinară a
Consiliului UE (Afaceri Generale)

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=aed2ce1b9e
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=3dfe064966


ALTE RESURSE DE ACTUALITATE
Aici puteţi să identificați alte surse de informare.  
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Adresele de corespondenţă sunt: 
politiciue@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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