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0 1 3 4 5 6 7

1. BPI 226 / E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE privind drepturile copilului, 

COM(2021) 142

19.04.2021
Examinare 

fond
8.06.2021

Dezbatere si adoptare 

7 septembrie 2021

2. BPI 253 / E

Comunicare a Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si 

Social European si Comitetul Regiunilort 

referitoare la Strategia UE privind combaterea 

traficului de persoane 2021 - 2025, 

COM(2021) 171

27.04.2021
Examinare 

fond
15.06.2021

Dezbatere si adoptare 

7 septembrie 2021
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3.

Comisia Europeană - Cel de al 28-lea raport 

al Comisiei Europene privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și 

proporționalității.

a. Raportul anual pe 2020 privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității 

și relațiile cu parlamentele naționale.

b. Anexe la raportul anual pe 2020 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității și relațiile cu parlamentele 

naționale.

08.09.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Eurobarometru: 

Introducerea monedei EURO în statele 

membre care nu au adoptat încă moneda 

comună.

a. Comisia Europeană - Eurobarometru: 

Introducerea monedei EURO în statele 

membre care nu au adoptat încă moneda 

comună.

b. Fișă de informare – rezultatele 

eurobarometrului în România – 75% dintre 

români au o opinie pozitivă față de 

introducerea monedei EURO.

08.09.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Ponderea lucrătorilor 

din domeniul îngrijirii copiilor și a 

personalului didactic auxiliar.

Informare EUROSTAT – 2 milioane de 

lucrători angajați în domeniul îngrijirii 

copiilor și a asistenței pedagogice în UE; 

România se află printre statele membre UE cu 

cei mai puțini lucrători în domeniu.

09.09.2021

Studiu individual
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6.

Parlamentul European – Recunoașterea 

biometrică și detecția comportamentală.

Studiu – Evaluarea aspectelor etice ale 

recunoașterii biometrice și ale tehnicilor de 

detecție comportamentală, cu accent pe 

utilizarea lor actuală și viitoare în spațiile 

publice.

09.09.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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