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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 22/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. suspendarea totală a Acordului de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia;

2. strategia europeană privind serviciile de îngrijire destinată furnizorilor și bene�ciarilor
acestor servicii.

Aici puteți consulta informații despre:

1. ce se va întâmpla în următoarea jumătate de an la PE?

2. prioritățile președinției cehe - prezentare în comisii;

2. audierea privind încălcarea drepturilor omului de către companiile miniere din
Guatemala;

3. migrație și azil - foaia de parcurs privind calea de urmat;

4. integrarea dimensiunii de gen în bugetul 2023.

https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/65682718843733629
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/65682554788775499
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/65681515212703019


Materialele precedente privind politicile și orientările UE,
elaborate în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană,
pot � consultate accesând butonul alăturat.

Accesează

Autori:

Ruxandra Mirea

Andreea Dobre

Marina Bălășoiu

Carmen Denisa Ion

Filip Clem

Adrese de corespondență:

politiciue@cdep.ro

Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr. 2-5, sector

5, București

Copyright © 2022 Direcţia pentru Uniunea
Europeană.

Informațiile sau opiniile conținute de acest buletin
au caracter informativ și aparțin autorilor. Camera
Deputaților nu va � răspunzătoare pentru orice
prejudiciu ce rezultă din folosirea sau incapacitatea
de folosire a informației prezentate în buletin, orice
tip de erori sau omisiuni de conținut.

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

Dezabonare

Aici puteți consulta informații despre:

1. agenda bilaterală UE-Ucraina și situația actuală a cooperării UE-Ucraina;

2. relațiile dintre UE și Georgia;

3. reuniunea informală a miniștrilor sănătății;

3. reuniunea extraordinară a Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (Energie);

4. reuniunea miniștrilor de �nanțe din zona euro - Eurogrup;

5. reuniunea miniștrilor de �nanțe din statele membre UE - Consiliul ECOFIN.

Aici puteți consulta informații despre raportul special  nr. 21/2022 privind potențiale
de�ciențe și riscuri ale PNRR-urilor statelor membre UE.

Aici puteți consulta informații despre deciziile Băncii Centrale Europene privind  politica
monetară a statelor din zona euro.
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