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Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. Digitalizarea vizelor 
2. Migrația legală – atragerea de competențe și de talente în UE 
3. Spațiul european al datelor privind sănătatea

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. Activități ale comisiilor de specialitate 
2. Premiul pentru jurnalism
3. Reguli noi pentru alegerile europene - propuneri privind liste transnaționale, alegerea candidatului cap de listă 
4. Dezbatere cu Mario Draghi, prim-ministrul Italiei 
5. Inteligența artificială 
6. Dezbatere despre reforma Europol 
7. Prelungirea valabilității certificatului digital UE Covid 
8. Susținerea aderării Republicii Moldova la UE 
9. Dintre rezoluțiile adoptate în această sesiune

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=eba9286517
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=98b4e6ad9c


Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. Securitatea aprovizionării cu energie în contextul războiului din Ucraina
2. Consolidarea uniunii bancare 
3. PNRR-urile Bulgariei și Suediei

Aici puteți afla informații despre dezbaterile și documentele adoptate în cadrul sesiunii plenare din 27-28 aprilie 2022.

Aici puteți afla informații despre Actul legislativ privind serviciile digitale în UE („DSA").
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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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