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Observaţii

5

6

7

1.

Comisia Europeană – Politica agricolă comună
2023-2027.
Comunicat de presă - Comisia Europeană a
aprobat primul pachet de planuri strategice PAC
pentru șapte țări: Danemarca, Finlanda, Franța,
Irlanda, Polonia, Portugalia și Spania. Acesta este
un pas important pentru punerea în aplicare a noii
politici agricole comune (PAC) la 1 ianuarie
2023.

06.09.2022
Studiu individual

2.

Comisia Europeană – Politica antitrust - studiu
de piață privind practicile de distribuție ale
hotelurilor.
Comunicat de presă - Comisia Europeană a
publicat rezultatele unui studiu extern de piață
privind practicile de distribuție ale hotelurilor în
UE.

06.09.2022
Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – Raport privind protecția
consulară în UE.
a. Știre - Comisia Europeană a publicat un raport
în care analizează normele UE privind protecția
consulară, conform căruia 600.000 de persoane
au fost repatriate în timpul pandemiei datorită
cooperării dintre UE și statele membre (EN).
b. Fișă informativă - Protecția consulară pentru
cetățenii UE (EN).

07.09.2022
Studiu individual

4.

Parlamentul
European
–
Agenda
parlamentarilor europeni pentru sesiunea din
această toamnă.
a. Articol - În toamnă eurodeputații urmează să
adopte noi legi care să îmbunătățească viețile
europenilor în domenii cum sunt securitatea
energetică, egalitatea de gen și inteligența
artificială.
b. Articol - Dezbaterea despre Starea Uniunii
Europene 2022 - Pe 14 septembrie, deputații din
Parlamentul European o vor audia pe președinta
von der Leyen și Comisia cu privire la politicile
sale în cadrul dezbaterii despre Starea Uniunii
Europene.

07.09.2022
Studiu individual

5.

Parlamentul European – Conferințele de la
Estoril 2022: Un viitor al speranței.
Comunicat de presă - La Lisabona, doamna
Roberta Metsola, președinte al Parlamentului
European, a vorbit despre cât de important este ca
Europa să facă față provocărilor globale actuale.

08.09.2022
Studiu individual
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6.

Consiliul UE - Consiliul de asociere UEUcraina, 5 septembrie 2022.
Comunicat de presă - Consiliul de asociere a
discutat agenda bilaterală UE-Ucraina, în special
punerea în aplicare a acordului de asociere și
situația actuală a cooperării UE-Ucraina, sprijinul
UE de la începutul războiului de agresiune al
Rusiei, precum și cererea Ucrainei de aderare la
UE (EN). În marja Consiliului de asociere,
Comisia Europeană a semnat patru acorduri
sectoriale pentru a consolida în continuare
cooperarea UE-Ucraina.

7.

Diverse

08.09.2022
Studiu individual

PREŞEDINTE
Ștefan MUȘOIU
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