
Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 13/2022, 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

   
09 mai - 15 mai 2022

 
Direcția pentru Uniunea Europeană

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. protejarea copiilor în mediul online 
2. protecția consumatorilor în ceea ce privește serviciile financiare online

Aici puteţi consulta documente care se referă la: 
1. reuniunea de constituire a Comisiei de anchetă pentru examinarea utilizării Pegasus 

https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=4f93d9bd27
https://us19.campaign-archive.com/?u=2d713c4f89e4364f74b1e1430&id=7e773f1f9a


2. dezbateri în Subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) privind averile disimulate ale oligarhilor ruși 
3. un raport al Comisiei pentru control bugetar (CONT) privind consolidarea sistemului antifraudă al UE 
4. reuniune a Comisiei pentru afaceri externe (AFET) 
5. o audiere comună în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și în Comisia pentru drepturile
femeilor și egalitatea de gen (FEMM) privind violența împotriva femeilor în mediul online 
6. audieri și dezbateri în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 
7. reuniunea constitutivă a Comisiei speciale privind ingerințele externe (ING2) 
8. prima reuniune a Adunării parlamentare a parteneriatului UE-Regatul Unit 
9. deplasarea unei delegații a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) în Polonia

Aici puteţi consulta documente care se referă la:
1. cea de-a VI-a conferință - Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii 
2. războiul Rusiei împotriva Ucrainei și relațiile UE-Japonia - Summitul UE-Japonia

Aici puteți consulta informații despre: 
1. acord provizoriu cu privire la Legea privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar 
2. acord politic privind securitatea cibernetică a rețelelor și a sistemelor informatice

Aici puteţi consulta informații despre încheierea lucrărilor Conferinței privind viitorul Europei
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