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1. BPI 537/ E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Economia UE după 

pandemia de COVID-19: implicații pentru 

guvernanța economică - COM(2021) 662.

26.10.2021
Examinare 

fond
14.12.2021

Dezbatere și adoptare 

opinie

01.03.2022

ora 9:30

2.

Participarea delegației Biroului Comisiei pentru

afaceri europene la cee de-a LXVII-a reuniune

plenară a Conferinței organelor parlamentare

specializate în chestiunile Uniunii ale

parlamentelor Uniunii Europene – COSAC.

Paris

03-05.03.2022

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene
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3.

Consiliul European, Comisia Europeană & 

Parlamentul European - Sprijin pentru Ucraina și 

măsuri restrictive (sancțiuni) împotriva agresorului – 

Rusia lui Putin.

a. Declarație a președintelui Von der Leyen privind 

măsurile suplimentare de răspuns la invazia rusă a 

Ucrainei. Uniunea Europeană își intensifică încă o 

dată sprijinul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva 

agresorului – Rusia lui Putin(EN).

b. Întrebări frecvente referitoare la măsurile 

restrictive – sancțiuni (EN).

c. Comunicat de presă – Consiliul European - UE 

impune sancțiuni împotriva președintelui Putin și a 

ministrului de externe Lavrov și adoptă o gamă largă 

de sancțiuni (EN).

d. Comunicat de presă – Cuvânt de deschidere al 

președintei Ursula von der Leyen la conferința de 

presă comună cu președintele Charles Michel și cu 

președintele Emmanuel Macron desfășurată în urma 

reuniunii extraordinare a Consiliului European din 24 

februarie 2022.

e. Discursul președintelui Parlamentului European 

Roberta Metsola despre Ucraina la reuniunea EUCO 

din 24 februarie 2022: Agresiunea înseamnă 

confruntare cu Europa.

02.03.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – UE - promovare a muncii 

decente la nivel mondial.

Comunicat de presă – Comisia stabilește o 

strategie de promovare a muncii decente la nivel 

mondial și pregătește un instrument pentru 

interzicerea produselor obținute prin muncă 

forțată.

02.03.2022

Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – Diligența necesară a 

întreprinderilor în materie de durabilitate.

a. Comunicat de presă – Economie justă și 

durabilă: Comisia stabilește norme pentru 

întreprinderi privind respectarea drepturilor 

omului și a mediului în lanțurile valorice 

mondiale.

b. Întrebări și răspunsuri: Propunerea de directivă 

privind diligența necesară a întreprinderilor în 

materie de durabilitate.

c. Fișă informativă privind diligența necesară a 

întreprinderilor în materie de durabilitate.

03.03.2022

Studiu individual

6. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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