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1.

Întrevedere a membrilor Comisiei pentru afaceri 

europene cu doamna Dubravka ŠUICA, 

vicepreședinte al Comisiei Europene, 

responsabilă pentru democrație și demografie.

13.10.2022

ora 11:15

2.

Comisia Europeană – Plan de acțiune pentru 

tineret în cadrul acțiunii externe a UE.

a. Comunicat de presă - Anul european al 

tineretului 2022: UE adoptă primul Plan de 

acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a 

UE pentru a consolida cooperarea cu tinerii din 

întreaga lume.

b. Întrebări și răspunsuri - Planul de acțiune 

pentru tineret (EN).

10.10.2022

Studiu individual
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3.

Consiliul European – Regulament al Consiliului

privind o intervenție de urgență pentru

abordarea problemei prețurilor ridicate la

energie.

Comunicat de presă - Consiliul adoptă în mod

formal măsuri de urgență pentru reducerea

prețurilor la energie.

10.10.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Ajutoare de stat: Comisia 

consultă statele membre.

Comunicat de presă - Comisia Europeană le-a 

trimis statelor membre spre consultare un proiect 

de propunere de prelungire și adaptare a cadrului 

temporar de criză privind ajutoarele de stat.

11.10.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Raportul din 2022 

privind migrația și azilul.

a. Comunicat de presă - Adoptarea Pactului 

privind migrația și azilul rămâne esențială pentru 

realizarea de progrese durabile.

b. Întrebări și răspunsuri - Raportul din 2022 

privind migrația și azilul (EN).

11.10.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Ucraina: UE convine 

asupra celui de al optulea pachet de sancțiuni.

a. Comunicat de presă - Comisia salută adoptarea 

de către Consiliu a celui de al optulea pachet de 

sancțiuni impuse Rusiei ca urmare a agresiunii 

sale împotriva Ucrainei.

b. Întrebări și răspunsuri privind măsurile 

restrictive (EN).

12.10.2022

Studiu individual

7.

Parlamentul European – Rezumatul sesiunii 

plenare din 3-6 octombrie 2022.

Sinteza discuțiilor prioritare care au avut loc în 

cadrul sesiunii plenare 3-6 octombrie 2022: 

războiul Rusiei împotriva Ucrainei a fost din nou 

pe primul loc pe ordinea de zi, deputații cerând o 

creștere masivă a sprijinului pentru apărare 

pentru Ucraina, precum și sprijin suplimentar 

pentru acele regiuni cele mai afectate. În ceea ce 

privește criza energetică aferentă, deputații au 

cerut ca răspunsul UE să se concentreze asupra 

celor mai vulnerabili. Au avut loc o serie de 

dezbateri politice privind guvernarea oceanelor, 

condiționalitatea statului de drept în Ungaria, 

aderarea României și Bulgariei la spațiul 

Schengen, strategia UE pentru îngrășăminte 

vizând securitatea alimentară în Europa, încetarea 

discriminării împotriva romilor și încetarea 

comerțului ilegal cu animale sălbatice până în 

2025 (EN).

12.10.2022

Studiu individual

pag. 3 / 4



8.

Consiliul European – Reuniuni - Praga 6-7 

octombrie 2022.

a. Reuniunea comunității politice europene, 

Praga, 6 octombrie 2022 - Principalele rezultate.

b. Declarații ale președintelui Charles Michel în 

urma Reuniunii informale a șefilor de stat sau de 

guvern, Praga, 7 octombrie 2022 (FR).

13.10.2022

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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