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Vă transmitem SINTEZA ACTIVITĂŢILOR EUROPENE, nr. 23/2022, realizată de Direcţia
pentru Uniunea Europeană.

Aici puteţi consulta informații despre:

1. ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României în valoare de 1,5

miliarde euro în domeniul energetic

2. intervenție de urgență pe piață pentru a reduce facturile la energie

3. noi norme UE de securitate cibernetică pentru produse hardware și software mai sigure

4. norme pentru protejarea pluralismului și independenței mass-media în UE

5. bugetul UE: Comisia propune suspendarea unor fonduri europene destinate Ungariei

Aici puteți consulta informații despre:

1. deschiderea sesiunii plenare

2. noi reguli pentru a opri defrișările din întreaga lume

3. impactul pandemiei asupra copiilor și tinerilor

4. creșterea prețurilor la energie și impulsul UE pentru surse regenerabile

5. dezbaterea „Aceasta este Europa” 

6. salariile minime adecvate pentru a asigura condiții decente de viață pentru lucrători
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https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/66124541528638870
https://preview.mailerlite.io/preview/7120/emails/66124103811073439


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

7. discursul președintelui Comisiei Europene despre starea Uniunii

8. situația democrațieie din Ungaria - o autocrație electorală

9. alte rezoluții adoptate în sesiunea 12-15 septembrie 2022

Aici puteți consulta informații despre:

1. reuniunea informală a miniștrilor agriculturii și pescuitului

2. Summitul Rethink România, 2050 cu tema: Reconstruim educația. Recon�gurăm
demogra�a
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