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1.

Comisia Europeană – EUROSTAT - 

Evoluția PIB și a ocupării forței de muncă 

în primul trimestru din 2021.

Informare – Conform datelor publicate de 

Eurostat, în primul trimestru din 2021, PIB-ul 

estimat pentru întreaga UE a scăzut cu 0,1%, 

iar rata de ocupare a forței de muncă a scăzut 

cu 0,2%.

23.06.2021

Studiu individual

2.

Comisia Europeană – NextGenerationEU.

Comunicat de presă – NextGenerationEU: 

Comisia Europeană mobilizează 20 de 

miliarde EUR în cadrul primei tranzacții 

pentru sprijinirea redresării Europei.

23.06.2021

Studiu individual
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3.

Parlamentul European – Conferința privind 

viitorul Europei.

a. Comunicat de presă – Sesiunea plenară 

inaugurală a Conferinței privind viitorul 

Europei a avut loc sâmbătă, 19 iunie, la 

Strasbourg.

b. Platforma digitală în limba română a 

Conferinței privind viitorul Europei poate fi 

accesată la acest link.

23.06.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Orizont Europa.

Comunicat de presă – Comisia va investi 14,7 

miliarde EUR din programul Orizont Europa 

pentru o Europă mai sănătoasă, mai verde și 

mai digitală.

24.06.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Sistemul de informații 

privind vizele: Bulgaria și România vor 

avea acces pentru citire din luna iulie.

Comunicat de presă – Comisia a adoptat în 

data de 18 iunie o decizie prin care stabilește 

că, începând din iulie 2021, Bulgaria și 

România vor avea acces numai pentru citire la 

Sistemul de informații privind vizele, baza de 

date care conectează polițiștii de frontieră de 

la frontierele externe ale UE cu consulatele 

statelor membre din întreaga lume.

24.06.2021

Studiu individual
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6.

Consiliul UE – Procedura de deficit excesiv - 

Recomandări pentru România.

a. Comunicat de presă – Consiliul UE 

recomandă prelungirea până în 2024 a 

perioadei în care România trebuie să pună 

capăt procedurii de deficit excesiv.

b. Recomandarea Consiliului în vederea 

eliminării deficitului excesiv în România - 

COM(2021) 530 final.

24.06.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU

pag. 3 / 3


