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1.
Alegerea Biroului Comisiei - propuneri din partea 

Grupului parlamentar al PNL 02.11.2022

2. BPI 257/E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Planul UE ”Economii de 

energie” - COM(2022) 241

20.06.2022
Examinare 

fond
27.09.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

02.11.2022

3. BPI 270/E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE pentru energia solară - COM(2022) 

221

Raportor: deputat Viorel Băltărețu

27.06.2022
Examinare 

fond
4.10.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

02.11.2022
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4.

Comisia Europeană – Eurobarometru special 

privind atitudinea europenilor față de calitatea 

aerului.

a. Comunicat de presă - Potrivit unui sondaj 

Eurobarometru special, europenii sunt profund 

îngrijorați de calitatea aerului și solicită acțiuni 

mai ferme.

b. Atitudinea europenilor față de calitatea aerului 

– fișă de țară pentru România.

31.10.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Eurobarometru din 2022 

privind politica UE în domeniul concurenței.

Comunicat de presă - Conform sondajelor din 

cadrul acestui Eurobarometru, politica în 

domeniul concurenței se bucură de o susținere 

puternică în rândul cetățenilor UE și al IMM-

urilor.

01.11.2022

Studiu individual

6.

Comisia Europeană – Pactul verde European: 

Comisia propune norme pentru un aer și o 

apă mai curate.

Comunicat de presă - Comisia propune norme 

mai stricte privind poluanții din aerul 

înconjurător, din apele de suprafață și din cele 

subterane și privind tratarea apelor urbane 

reziduale.

01.11.2022

Studiu individual
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7.

Comisia Europeană – Servicii financiare de 

consum.

a. Comunicat de presă - Comisia propune 

accelerarea introducerii plăților instant în euro.

b. Întrebări și răspunsuri privind propunerea 

Comisiei de accelerare a introducerii plăților 

instant în euro (EN).

c. Fișă informativă – plăți instant în euro (EN). 

01.11.2022

Studiu individual

8.

Comisia Europeană – Acord la nivelul UE în 

direcția obiectivului „emisii zero”.

Comunicat de presă - primul acord bazat pe 

pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” va pune 

capăt vânzării de autovehicule noi cu emisii de 

CO2 în Europa până în 2035.

03.11.2022

Studiu individual

9.

Consiliul UE – Încărcătorul comun: miniștrii 

UE aprobă definitiv portul de încărcare 

universal.

Consiliul a aprobat definitiv Directiva privind 

încărcătorul comun. Aceasta înseamnă că, în 

2024, portul de încărcare USB-C va deveni 

obligatoriu pentru o gamă largă de dispozitive 

electronice, cum ar fi telefoanele mobile, 

tabletele și căștile.

03.11.2022

Studiu individual

10. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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