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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 4/2022, realizată de Direcţia pentru Uniunea
Europeană (DUE). 

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

   
21 februarie - 27 februarie 2022

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Norme armonizate privind accesul echitabil la date și utilizarea acestora 
2. Bilanț aprofundat actualizat al dependențelor strategice ale Europei 
3. O economie justă și durabilă 
4. Strategia de promovare a muncii decente la nivel mondial

Aici puteţi consulta documente care se referă la deplasarea unei delegații parlamentare în Polonia pentru
evaluarea respectării valorilor UE

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=61e8be9bd0
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=2c6d445307
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Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Tranziția europeană către sisteme alimentare durabile - Reuniunea miniștrilor agriculturii și pescuitului
2. Discuții privind situația în materie de securitate europeană - Reuniunea miniștrilor afacerilor externe
3. Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor 
4. Discuții privind statul de drept și consolidarea rezilienței la crizele viitoare - Reuniunea Consiliului afaceri generale 
5. Discuții privind tranziția ecologică, aprovizionarea cu semiconductori și subvențiile străine în economia UE - Reuniunea
miniștrilor pentru competitivitate 
6. Reuniunea Eurogrup 
7. Reuniunea informală a miniștrilor economie și finanțelor

Aici puteți afla mai multe informații despre Conferința privind viitorul Europei
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orice tip de erori sau omisiuni de conținut. 
Autori 
Ioana Cristina Vida 
Andreea Ioniță 
Filip Clem 
Carmen Denisa Ion 
Ruxandra Mirea 
Constantin Mihai Banu 
Marina Bălășoiu 

Icons made by Vectors Market, Freepick, Smashicons, Prosymbols, Ultimatearm, wanicon, Itim2101 from
www.flaticon.com

 
Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 
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