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1.

Consiliul UE - Președinția portugheză a

Consiliului UE: 1 ianuarie -30 iunie 2021.

a. Site-ul președinției portugheze.

b. Prioritățile președinției portugheze.

c. Calendarul provizoriu al reuniunilor pe

durata președinției portugheze.

11.01.2021

Studiu individual

2.

Reuniunea președinților comisiilor pentru 

afaceri europene din parlamentele naționale - 

LXV COSAC, Lisabona, Portugalia. 

Videoconferință.

11.01.2021

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene
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3.

Comisia Europeană – Fondul Consiliului 

European pentru Inovare.

Comunicat de presă – Fondul Consiliului 

European pentru Inovare: primele investiții de 

capital în valoare de 178 de milioane EUR în 

inovații radicale.

12.01.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Vaccinarea împotriva 

COVID-19 în UE.

a. Comunicat de presă – Comisia propune 

achiziționarea a până la 300 de milioane de 

doze suplimentare de vaccin produs de 

BioNTech-Pfizer.

b. Comunicat de presă – Comisia a autorizat 

al doilea vaccin sigur și eficace împotriva 

COVID-19.

c. Întrebări și răspunsuri: Vaccinarea 

împotriva COVID-19 în UE.

d. Fișă informativă - Asigurarea 

disponibilității pentru europeni a viitoarelor 

vaccinuri împotriva COVID-19.

12.01.2021

Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – Acordul comercial și de 

cooperare UE - Regatul Unit.

a. Comunicat de presă -  După negocieri 

intense, Comisia Europeană a ajuns pe 24 

decembrie 2020 la un acord cu Regatul Unit 

cu privire la termenii viitoarei cooperări ale 

acestui stat cu Uniunea Europeană.

b. Întrebări și răspunsuri: Acordul comercial și 

de cooperare UE-Regatul Unit.

c. Acordul comercial și de cooperare UE-

Regatul Unit: O nouă relație, cu schimbări 

majore – broșură.

13.01.2021

Studiu individual

6.

Parlamentul European - Analiză aprofundată - 

10 aspecte-cheie de urmărit în 2021 – politici 

care se vor afla, cu siguranță, pe agenda 

politică a Uniunii Europene, în anul următor.

14.01.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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