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Nr.
crt.
0

Nr.
înregistrare
la CD
1

Denumirea iniţiativei legislative sau a
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
menţionarea raportorilor

1.

Chestionar pentru cel de-al 38-lea Raport
COSAC

2.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor - Un
deceniu digital pentru copii și tineri: noua
strategie europeană „Un internet mai bun pentru
copii” (BIK+) - COM(2022) 212
Raportor: deputat Christine THELLMANN

BPI 193/E

Competenţa CD
Data sesizării
potrivit art.75
comisiei
din Constituţie
3
4

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

5

6

7
Dezbatere și adoptare
răspunsuri
13.09.2022
ora 9:30

25.05.2022
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Examinare
fond

28.06.2022

Dezbatere și adoptare
opinie
13.09.2022
ora 9:30

3.

Comisia Europeană – Eurobarometru: Sprijinul
pentru UE este în creștere.
Comunicat de presă - Sondajul Eurobarometru
standard din vara anului 2022 arată o încredere
sporită a cetățenilor în UE și un sprijin puternic
continuu pentru răspunsul UE la agresiunea
Rusiei împotriva Ucrainei.

12.09.2022
Studiu individual

4.

Comisia Europeană & Consiliul UE – Eliberarea
vizelor cu Rusia.
a. Comunicat de presă - Comisia propune să
suspende integral Acordul UE de facilitare a
eliberării vizelor cu Rusia, care nu ar trebui să
poată beneficia de facilitarea eliberării vizelor
atât timp cât continuă să își desfășoare politica
externă distructivă și agresiunea militară
împotriva Ucrainei, demonstrând astfel ignorarea
totală a ordinii internaționale bazate pe norme.
b. Întrebări și răspunsuri – Propunere de
suspendare a Acordului UE-Rusia de facilitare a
eliberării vizelor.
c. Comunicat de presă - Comisia prezintă
orientări pentru a sprijini consulatele statelor
membre să gestioneze cererile de viză de scurtă
ședere depuse de cetățenii ruși.
d. Comunicat de presă - Consiliul adoptă
suspendarea integrală a acordului de facilitare a
eliberării vizelor cu Rusia.

14.09.2022
Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – O Strategie europeană
privind serviciile de îngrijire.
a. Comunicat de presă - Comisia Europeană
prezintă Strategia europeană privind serviciile de
îngrijire, care vizează asigurarea unor servicii de
îngrijire de calitate și accesibile, inclusiv din
punct de vedere financiar, în întreaga Uniune
Europeană și îmbunătățirea situației atât pentru
beneficiarii serviciilor de îngrijire, cât și pentru
persoanele care asigură aceste servicii, la nivel
profesional sau informal.
b. Întrebări și răspunsuri – Strategia europeană
privind serviciile de îngrijire (EN).
c. Fișă informativă – Strategia europeană privind
serviciile de îngrijire destinată furnizorilor și
beneficiarilor acestor servicii (EN).

14.09.2022
Studiu individual

6.

Comisia Europeană – Cadrul temporar de criză
privind ajutoarele de stat.
Comunicat de presă - Comisia aprobă o schemă
de ajutoare a României cu o valoare de 4 miliarde
EUR pentru sprijinirea întreprinderilor în
contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

15.09.2022
Studiu individual
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7.

8.

Comisia Europeană – Punerea în aplicare a
legislației de mediu.
a. Comunicat de presă - Comisia a publicat cea de
a treia evaluare a punerii în aplicare a politicilor
de mediu (EIR), un instrument-cheie de raportare
care contribuie la asigurarea respectării legislației
de mediu și sensibilizează publicul cu privire la
importanța punerii în aplicare a normelor de
mediu.
b. Întrebări și răspunsuri privind evaluarea
punerii în aplicare a politicilor de mediu.
c. Fișă informativă pentru România (EN).

15.09.2022
Studiu individual

Diverse

PREŞEDINTE
Ștefan MUȘOIU
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