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Aici puteţi consulta documente care se referă la decontarea pe piețele financiare din UE -
simplificarea normelor.

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. reglementări în privința criptomonedelor în UE 
2. noul instrument internațional de achiziții publice 
3. conferința privind dreptul la deconectare și la telemuncă 
4. dezbaterea privind situația din Bosnia și Herțegovina 
5. audierea publică privind instrumentele pentru combaterea criminalității ecologice 
6.  săptămâna parlamentară europeană - 15-16 martie a.c. 

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=6f0f1cf57a
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=a214a32cbf


7. orientările Parlamentului European pentru bugetul UE din 2023 
8. amendamentele la Fondul Social pentru climă 
9. consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare  între femei și bărbați

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. deciziile privind zona euro - Reuniunea Eurogrup 
2. sancțiunile economice, mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon și impozitarea
companiilor multinaționale - Reuniunea miniștrilor de economie și finanțe din UE (ECOFIN) 
3. sprijinul financiar pentru primirea în UE a refugiaților din Ucraina - Reuniunea Consiliului
pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori (EPSCO) 
4. un răspuns coordonat al UE la consecințele războiului din Ucraina asupra sănătății - 
Videoconferința informală a miniștrilor sănătății 
5. un răspuns coordonat al UE la războiul din Ucraina în privința educației - Videoconferința
informală a miniștrilor educației 
6. discuțiile privind pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” -  Reuniunea Consiliului mediu 
7. poluanții organici persistenți – adoptarea poziției Consiliului UE

Aici puteți consulta documente care se referă la reprezentarea femeilor în consiliile de
administrație.

Aici puteți consulta documente care se referă la semnarea și aplicarea Acordului de cooperare
dintre Frontex și Republica Moldova.
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