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1.

Consiliul UE – Videoconferința membrilor

Consiliului European din 29 octombrie

2020.

Concluzii ale președintelui Charles Michel

după videoconferința membrilor Consiliului

European din 29 octombrie 2020.

02.11.2020

Studiu individual

2.

Parlamentul European – Studiu privind 

dileme de guvernanță post COVID-19.

Patru scenarii ale UE pentru guvernare într-o 

lume post-COVID-19. Primul studiu privind 

„tendințele globale în politicile externe”, 

având ca scop dezvoltarea unei analize 

strategice și orientate spre viitor.

02.11.2020

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – Raport privind 

incendiile forestiere.

a. Comunicat de presă – Al 20-lea raport al 

Comisiei: Natura Europei amenințată în cel 

mai rău an în ceea ce privește incendiile 

forestiere la nivel mondial.

b. Linkul Raportului pe 2019 privind 

incendiile forestiere din Europa, Orientul 

Mijlociu și Africa de Nord.

02.11.2020

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Decizii de 

infringement.

a. Pachetul de proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie: 

principalele decizii, grupate pe domenii de 

politică.

b. Neîndeplinirea obligațiilor ce decurg din 

calitatea de stat membru al UE: întrebări 

frecvente.

03.11.2020

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Uniunea vamală.

a. Comunicat de presă - Uniunea vamală: 

Comisia propune un nou „ghișeu unic” pentru 

a moderniza și a raționaliza controalele 

vamale, a facilita comerțul și a îmbunătăți 

cooperarea.

b. Întrebări și răspunsuri - „Ghișeu unic” 

pentru vămi.

c. Fișă informativă despre „ghișeul unic” 

pentru vămi.

03.11.2020

Studiu individual
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6. Diverse

PREŞEDINTE
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