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1.

Comisia Europeană - Semestrul european – 

Pachetul de primăvară.

a. Comunicat de presă - Pachetul de primăvară 

din cadrul semestrului european 2022, pregătit de 

Comisia Europeană, oferă statelor membre sprijin 

și orientări la doi ani de la primul impact al 

pandemiei de COVID-19 și în contextul invaziei 

actuale a Ucrainei de către Rusia.

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la pachetul de 

primăvară al semestrului european 2022 (EN).

c. Raportul de țară pentru România.

d. Recomandările specifice României.

e. Bilanț aprofundat pentru România.

30.05.2022

Studiu individual
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2.

Comisia Europeană – Primul Raport privind

starea spațiului Schengen.

a. Comunicat de presă - Comisia stabilește noi

priorități și un nou model de guvernanță. Este

prima dată când Comisia prezintă un astfel de

raport, în urma Strategiei privind spațiul

Schengen, adoptată anul trecut.

b. Întrebări și răspunsuri privind starea spațiului

Schengen (EN).

30.05.2022

Studiu individual

3.

Comisia Europeană - Protecția consumatorilor.

a. Știre - Sâmbătă, 28 mai, a intrat în vigoare 

Directiva privind o mai bună asigurare a 

respectării normelor Uniunii în materie de 

protecție a consumatorilor și modernizarea 

acestor norme.

b. Fișă informativă - Noile drepturi ale 

consumatorilor: Ce beneficii voi obține? (EN)

31.05.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană (Eurostat) - Raportul din 

2022 privind ODD.

Comunicat de presă – Eurostat a publicat 

„Dezvoltarea durabilă în Uniunea 

Europeană(ODD) – Raport de monitorizare din 

2022 privind progresele înregistrate în direcția 

îndeplinirii ODD în contextul UE”.

31.05.2022

Studiu individual
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5.

Consiliul UE & Consiliul European – 30 - 31 

mai 2022.

Comunicat de presă - Sinteză a principalelor 

subiecte și evenimente din cadrul Consiliului UE 

și al Consiliului European din următoarele două 

săptămâni.

02.06.2022

Studiu individual

6. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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