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1.

Comisia Europeană – Noul plan de acțiune

privind Uniunea Vamală.

a. Comunicat de presă - Uniunea vamală: Un

nou plan de acțiune pentru a sprijini mai

puternic autoritățile vamale din UE în rolul lor

vital de protejare a veniturilor, a prosperității

și a securității UE.

b. “Noul plan de acțiune privind Uniunea

Vamală” - Întrebări și răspunsuri.

c. Fișă informativă - Noul plan de acțiune

privind uniunea vamală.

d. Comunicarea Comisiei către Parlamentul

European, Consiliul și Comitetul Economic și

Social European, COM(2020) 581 final -

Trecerea Uniunii Vamale la nivelul următor:

un plan de acțiune.

30.09.2020

Studiu individual
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2.

Comisia Europeană – Răspunsul la noul

coronavirus în UE.

a. Comunicat de presă - Noua evaluare a

riscurilor realizată de Centrul European de

Prevenire și Control al Bolilor arată

necesitatea de a intensifica răspunsul la noul

coronavirus în UE.

b. Evaluarea rapidă a riscurilor efectuată de

ECDC: Transmitere sporită a COVID-19 în

UE/SEE și Regatul Unit – a douăsprezecea

actualizare.

30.09.2020

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Pachetul privind 

finanțele digitale.

a. Comunicat de presă - Pachetul privind 

finanțele digitale: Comisia prezintă o abordare 

nouă și ambițioasă pentru a încuraja inovarea 

responsabilă în beneficiul consumatorilor și al 

întreprinderilor.

b. Linkul către pachetul prezentat privind 

finanțele digitale.

c. Strategia financiară digitală, propuneri 

legislative privind criptoactivele și reziliența 

digitală, strategia privind plățile de mică 

valoare - Întrebări și răspunsuri.

01.10.2020

Studiu individual
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