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Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Lansarea portalului „Spațiul european de cercetare pentru Ucraina” 
2. Consolidarea securității cibernetice și a securității informațiilor în instituțiile, organele, oficiile și
agențiile UE 
3. Măsuri suplimentare pentru sprijinirea statelor membre în acțiunile umanitare privind refugiații din
Ucraina 
4. Consolidarea rezilienței și a durabilității sistemelor alimentare ale UE 
5. Cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat, instituit pentru a sprijini economia în contextul
invaziei Ucrainei de către Rusia

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=637dec9b96


Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1.  Discuții pe marginea rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene (CCE)  
2. Recomandările finale ale Comisiei speciale pentru inteligența artificială (AIDA) 
3. O conectivitate sigură a UE 
4. Pachetul energetic pentru gaz 
5. Dezbateri pe marginea războiului din Ucraina 
6. Discursul prim-ministrului canadian în plenul Parlamentului European 
7. Bugetul UE 
8. Independența energetică 
9. Tarife de roaming 
10. Asistență financiară pentru Republica Moldova 
11. Dintre rezoluțiile adoptate in această sesiune - 24 martie 2022

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 

1. Discuții privind situația pieței produselor agricole și agroalimentare în contextul agresiunii militare a
Rusiei împotriva Ucrainei - Reuniune a Consiliului agricultură și pescuit 
2. Discuții privind agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei - Reuniune a Consiliului afaceri
externe și a Consiliului afaceri externe (apărare) 
3. Discuții privind semestrul european - Reuniune a Consiliului afaceri generale 
4. Piața europeană a muncii în contextul războiului din Ucraina – Summitul social tripartit

Aici puteți consulta informații cu privire la discuțiile privind agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei,
securitate și apărare, energie, aspecte economice, pandemia de COVID-19 și relațiile externe -
Reuniune a Consiliului European

Aici puteți consulta informații care se referă la Digital Markets Act (DMA) - Acord între Consiliul UE și
Parlamentul European
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Adresele de corespondenţă sunt: 

politiciue@cdep.ro 

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti 
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You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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