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1.

Comisia Europeană – Migrația și azilul.

a. Comunicat de presă - Noul pact privind

migrația și azilul: raportarea cu privire la

evoluții și intensificarea luptei împotriva

exploatării migranților.

b. Întrebări și răspunsuri – Combaterea

exploatării migranților.

06.10.2021

Studiu individual

2.

Comisia Europeană – Misiunile UE.

a. Comunicat de presă - Comisia lansează 5

noi misiuni ale UE, pentru abordarea

provocărilor majore.

b. Întrebări și răspunsuri: Misiunile UE.

06.10.2021

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – NextGenerationEU.

a. Comunicat de presă – Comisia Europeană 

aprobă Planul de redresare și reziliență al 

României, în valoare de 29,2 miliarde EUR.

b. Întrebări și răspunsuri: Planul de redresare 

și reziliență al României.

c. Fișă informativă privind Planul de redresare 

și reziliență al României.

d. Analiza planului de redresare și reziliență al 

României care însoțește documentul 

Propunere de decizie de punere în aplicare a 

Consiliului, de aprobare a evaluării Planului 

de redresare și reziliență al României.

06.10.2021

Studiu individual

4.

Consiliul UE – Rezultatele Reuniunilor 

Consiliului Competitivitate din 28 - 29 

septembrie 2021.

a. Comunicat de presă – Consiliul 

Competitivitate (Cercetare), 28 septembrie 

2021 - Consiliul convine asupra unei abordări 

globale a cercetării și a inovării.

b. Informare – Consiliul Competitivitate 

(Piață internă și industrie), 29 septembrie 

2021 – Consiliul a discutat Strategia 

industrială actualizată și Agenda pentru o mai 

bună reglementare.

07.10.2021

Studiu individual

5.

Parlamentul European - Agenda sesiunii 

plenare 4 - 7 octombrie 2021.

Informare – Deputații europeni vor discuta 

despre creșterea prețurilor la energie, vor 

dezbate viitorul relațiilor UE-SUA și vor face 

sugestii pentru întărirea securității cibernetice. 

07.10.2021

Studiu individual
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6.

Parlamentul European - Conferința privind 

Viitorul Europei.

Informare - Ce s-a discutat la cel de-al doilea 

forum al cetățenilor, care a avut loc între 24 și 

26 septembrie, în cadrul Conferinței privind 

viitorul Europei.

07.10.2021

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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