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1. BPI 503/ E

Propunere de Decizie a Parlamentului 

European și a Consiliului de instituire a 

programului de politică pentru 2030 ”Calea 

către deceniul digital”- COM(2021) 574

25.10.2021
Examinare 

fond
16.11.2021

Reexaminare

Invitat: reprezentant 

AOM

22.02.2022, ora 9:30

2. BPI 537 / E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Banca Centrala

Europeana, Comitetul Economic și Social

European și Comitetul Regiunilor - Economia

UE dupa pandemia de COVID-19: implicatii

pentru guvernanta economica, COM(2021)

662

02.11.2022
Examinare 

fond
14.12.2021

22.02.2022

ora 9:30
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3.

Comisia Europeană – Acțiuni menite să 

contribuie la apărarea europeană.

a. Comunicat de presă – Comisia prezintă 

acțiuni importante, menite să contribuie la 

apărarea europeană, să stimuleze inovarea și 

să remedieze dependențele strategice.

b. Întrebări și răspunsuri: Contribuția 

Comisiei la apărarea europeană în contextul 

Busolei strategice.

c. Fișă informativă – acțiuni menite să 

contribuie la apărarea europeană (EN).

23.02.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Spațiu: UE inițiază un 

sistem de conectivitate prin satelit.

a. Comunicat de presă – UE inițiază un sistem 

de conectivitate prin satelit și stimulează 

acțiunile privind managementul traficului 

spațial, pentru o Europă mai digitală și mai 

rezilientă.

b. Întrebări și răspunsuri privind 

conectivitatea securizată.

c. Fișă informativă privind conectivitatea 

securizată.

d. Întrebări și răspunsuri privind 

managementul traficului spațial.

e. Fișă informativă privind managementul 

traficului spațial.

23.02.2022

Studiu individual

5.

Parlamentul European – Plenara 17-20 

februarie 2022 și deciziile principale pe 

scurt.

Articol – principalele puncte de pe agenda 

sesiunii plenare din februarie 2022 și deciziile 

luate.

23.02.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Asistența de redresare 

pentru coeziune și teritoriile Europei 

(REACT-EU).

Comisia a acordat în total 285 de milioane 

EUR pentru sprijinirea programelor 

operaționale (PO) ale României, Franței și 

Germaniei din cadrul Fondului social 

european (FSE).

24.02.2022

Studiu individual

7.

Parlamentul European – Condiționalitatea 

legată de statul de drept.

a. Comunicat de presă – În urma hotărârii 

Curții de Justiție a UE în legătură cu 

mecanismul de condiționalitate privind statul 

de drept, eurodeputații solicită Comisiei să îl 

aplice și să protejeze valorile UE.

b. Declarația președintei CE, Ursula von der 

Leyen, referitoare la hotărârile Curții 

Europene de Justiție în ceea ce privește 

Regulamentul privind condiționalitatea 

generală.

24.02.2022

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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