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1. BPI-7/E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Valorificarea la maximum a potențialului 

inovator al UE - Un plan de acțiune privind 

proprietatea intelectuală care să sprijine 

redresarea și reziliența UE, COM(2020) 760                                     

09.02.2021
Examinare 

Fond
06.04.2021

Marți, 27.04.2021, ora 

9:30

2.

Comisia Europeană – Conferința privind 

viitorul Europei. Lansarea platformei 

digitale multilingve.

a. Comunicat de presă – Lansarea platformei 

digitale multilingve.

b. Întrebări și răspunsuri privind platforma 

digitală multilingvă a Conferinței privind 

viitorul Europei.

28.04.2021

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – O Europă pregătită 

pentru era digitală: inteligența artificială.

a. Comunicat de presă: Comisia propune noi 

norme și măsuri menite să sprijine încrederea 

în inteligența artificială și excelența în acest 

domeniu.

b. Noi norme pentru inteligența artificială – 

Întrebări și răspunsuri.

c. Noi norme pentru inteligența artificială.

28.04.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Finanțarea durabilă și 

taxonomia UE.

a. Comunicat de presă: Comisia adoptă măsuri 

suplimentare pentru a direcționa banii către 

activități durabile.

b. Fișa informativă - Pachetul privind 

finanțarea durabilă din aprilie 2021.

28.04.2021

Studiu individual

5.

Parlamentul European – Legea europeană a 

climei.

a. Comunicat de presă - Deputații ajung la un 

acord provizoriu cu Consiliul privind obligația 

ca UE să fie neutră din punct de vedere 

climatic până în 2050.

b. Comisia Europeană salută acordul 

provizoriu privind Legea europeană a climei.

29.04.2021

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Eurobarometru: 

Încrederea în Uniunea Europeană a crescut 

față de vara trecută. 

29.04.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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