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1. BPI-6/E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu - Noua agendă privind 

consumatorii - Consolidarea rezilienței 

consumatorilor pentru o redresare durabilă - 

COM(2020) 696;                                     

Raportor: deputat Mircea Fechet

09.02.2021
Examinare 

Fond
30.03.2021

Marți, 20.04.2021, ora 

9:30

2.

Comisia Europeană – Corpul european de 

solidaritate 2021-2027.

a. Comunicat de presă – Prima cerere de 

propuneri pentru sprijinirea activităților de 

voluntariat ale tinerilor.

b. Fișă informativă.

c. Cererea de propuneri pentru 2021

21.04.2021

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – Strategia UE de 

combatere a criminalității organizate și 

Strategia UE privind combaterea traficului 

de persoane.

a.  Comunicat de presă: Combaterea 

criminalității organizate. O nouă strategie pe 5 

ani pentru consolidarea cooperării în întreaga 

UE și pentru o mai bună utilizare a 

instrumentelor digitale pentru investigații 

Comisia lansează primele cereri de propuneri 

în cadrul Consiliului European pentru 

Inovare, pentru o sumă de 1 miliard de euro.

b. Comunicat de presă: Combaterea traficului 

de persoane: O nouă strategie axată pe 

prevenire, pe destrămarea activităților 

infracționale și pe consolidarea capacității de 

acțiune a victimelor.

c.  Fișa informativă: Combaterea criminalității 

organizate.

d. Fișă informativă: Combaterea traficului de 

persoane.

e. Strategia UE de combatere a criminalității 

organizate și Strategia UE privind combaterea 

traficului de persoane: Întrebări și răspunsuri.

21.04.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Ajutoare de stat.

Comisia aprobă o schemă românească în 

valoare de 500 de milioane de euro menită să 

sprijine întreprinderile care își desfășoară 

activitatea în domeniul turismului, al cazării și 

al serviciilor alimentare, precum și agențiile 

de turism. 

22.04.2021

Studiu individual

pag. 2 / 3



5.

Parlamentul European – Analiză 

aprofundată: Rolul Consiliului European 

în negocierea Cadrului financiar 

multianual 2021-2027.

Continuitatea și schimbarea politicii UE din 

ultimii 7 ani privind deconturile financiare.

22.04.2021

Studiu individual

6. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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