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1. BPI-1/E

Cartea  Verde privind  îmbătrânirea populației 

- Promovarea solidarității și a responsabilității 

între generații - COM(2021) 50.

09.02.2021
Examinare 

Fond
16.03.2021

16.03.2021

ora: 09:30

Dezbatere și adoptare

2. BPI-2/E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor -

Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și

inteligentă – înscrierea transporturilor

europene pe calea viitorului - COM(2020)

789.

09.02.2021
Examinare 

Fond
16.03.2021

16.03.2021

ora: 09:30

Dezbatere și adoptare
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3.

Videoconferință cu doamna Věra Jourová, 

vicepreședinte al Comisiei Europene și 

Comisar european pentru Valori și 

Transparență, pe tema Raportului privind 

statul de drept 2020, în perspectiva adoptării 

de către Comisia Europeană a celui de-al 

doilea raport pe această temă în lunile 

următoare.

17.03.2021

ora: 14:30

online

4.

Comisia Europeană – Conferința privind 

viitorul Europei.

a. Comunicat de presă - Conferința privind 

viitorul Europei: Dialogul cu cetățenii pentru 

construirea unei Europe mai reziliente.

b. Declarație comună referitoare la Conferința 

privind viitorul Europei.

c. Primul sondaj Eurobarometru realizat 

vreodată în comun pentru Parlamentul 

European și Comisia Europeană. Sondajul 

Eurobarometru special privind viitorul 

Europei a fost realizat între 22 octombrie și 20 

noiembrie 2020 în cele 27 de state membre 

ale UE.

17.03.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Deceniul digital al 

Europei.

a. Comunicat de presă – Deceniul digital al 

Europei: Comisia trasează calea către o 

Europă autonomă din punct de vedere digital 

până în 2030.

b. Deceniul digital al Europei – Întrebări și 

răspunsuri.

18.03.2021

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Acțiuni umanitare.

a. Comunicat de presă – Acțiuni umanitare: o 

nouă perspectivă pentru activitatea UE de 

furnizare de ajutor la nivel mondial, în 

contextul provocărilor generate de pandemia 

de COVID-19.

b. Rezultatele sondajului Eurobarometru: 

sinteza opiniei publice cu privire la ajutorul 

umanitar acordat de UE.

c. Rezultatele sondajului Eurobarometru în 

România, cu privire la ajutorul umanitar 

acordat de UE.

18.03.2021

Studiu individual

7.

Comisia Europeană – Solidaritatea UE în 

acțiune.

a. Comunicat de presă – Comisia propune 

mobilizarea unor fonduri de aproape 530 de 

milioane EUR pentru a sprijini măsurile de 

urgență împotriva pandemiei de COVID-19.

b. Tabel cu cuantumul ajutorului FSUE 

(Fondul de solidaritate al UE) propus pentru 

fiecare țară.

18.03.2021

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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