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1.

Curtea de Conturi Europeană – Audit UE

internaționalizare IMM-uri.

Comunicat de presă - Curtea de Conturi

Europeană analizează dacă UE favorizează

internaționalizarea întreprinderilor mici și

mijlocii.

31.08.2020

Studiu individual

2.

Curtea de Conturi Europeană – Audit 

referitor la supravegherea asigurată de

Comisia Europeană post-program asistență

financiară.

Comunicat de presă - Curtea va examina

supravegherea ulterioară aplicării programelor

pentru statele membre care au primit asistență

financiară după criza din 2008.

31.08.2020

Studiu individual
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3.

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) - 

Politicile UE privind protecția 

biodiversității, utilizarea eficientă a 

resurselor și gestionarea deșeurilor.

a. Zonele protejate din țările Parteneriatului 

Estic - Țările Parteneriatului Estic European 

înregistrează progrese semnificative în 

extinderea siturilor naturale protejate.

b. O mai bună conștientizare a folosirii 

materialelor plastice biodegradabile și 

compostabile ar contribui la soluționarea 

problemei deșeurilor plastice în Europa.

c. Materiale plastice biodegradabile și 

compostabile - provocări și oportunități.

02.09.2020

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Răspunsul UE la noul 

coronavirus, în materie de vaccinuri.

Comunicat de presă - Noul coronavirus: 

Comisia semnează primul contract cu 

AstraZeneca.

02.09.2020

Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – Răspunsul la noul

coronavirus - Instrumentul SURE, sprijin

financiar pentru state UE.

a. Comunicat de presă - Coronavirus: Comisia

propune acordarea de sprijin financiar în

valoare de 81,4 miliarde EUR din cadrul

Instrumentului SURE pentru 15 state membre.

b. Regulamentul SURE.

03.09.2020

Studiu individual

6.

Comisia Europeană - Comerțul cu țările pan-

euro-mediteraneene.

a. Comunicat de presă - Reguli de origine: UE

va intensifica schimburile comerciale

preferențiale cu țările pan-euro-mediteraneene

(PEM).

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la regulile

de origine ale partenerilor pan-euro-

mediteraneeni.

03.09.2020

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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