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1. BPI 319 / E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor -

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și

securitatea la locul de muncă 2021-2027.

Seuritatea și sănătatea în muncă într-o lume a

muncii în schimbare, COM(2021) 323

07.09.2021
Examinare 

fond
05.10.2021

03.11.2021, ora 9.00

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene
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2.

Comisia Europeană - Acțiunile UE în

domeniul climei: Rapoartele intermediare.

a. Comunicat de presă - Rapoartele privind

progresele înregistrate arată că, în 2020,

nivelul emisiilor a scăzut cu 31 % față de

1990, 76 % din veniturile ETS fiind utilizate

pentru tranziția verde.

b. Comunicat de presă - Starea uniunii

energetice 2021: Sursele regenerabile de

energie depășesc combustibilii fosili ca sursă

principală de energie a UE.

c. Întrebări și răspunsuri referitoare la

rapoartele privind uniunea energetică și

politicile climatice.

04.11.2021

Studiu individual

3.

Comisia Europeană – Inițiativa cetățenească 

europeană privind protecția mediului.

a. Comunicat de presă – Comisia a decis să 

înregistreze o inițiativă cetățenească 

europeană (ICE) intitulată „Apel la acțiune – 

Protecția mediului în toate politicile”.

b. Pagina inițiativei „Apel la acțiune – 

Protecția mediului în toate politicile”.

04.11.2021

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană –  COP26  - Cea de a 26-

a Conferință a părților la Convenția-cadru 

a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC).

a. Comunicat de presă – Între 1 și 12 

noiembrie, Comisia Europeană va participa la 

Conferința ONU privind schimbările 

climatice, COP26, care va avea loc la 

Glasgow, în Regatul Unit. UE își încurajează 

partenerii să traducă ambițiile în acțiune și să 

transpună în practică Acordul de la Paris.

b. Întrebări și răspunsuri privind COP26.

04.11.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Pactul verde 

european.

a. Comunicat de presă – Pactul verde 

european: Comisia adoptă limite noi pentru 

unele dintre cele mai nocive substanțe 

chimice din deșeuri, poluanții organici 

persistenți (POP).

b. Întrebări și răspunsuri privind poluanții 

organici persistenți (POP).

04.11.2021

Studiu individual
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6.

Parlamentul European –Investițiile în 

domeniul transporturilor din PNRR-urile 

statelor membre.

Acest briefing realizat de Serviciul de 

Cercetare al Parlamentului European își 

propune să ofere o privire de ansamblu a 

investițiilor pe care țările UE le-au prevăzut în 

Planurile de Redresare și Reziliență pentru a 

revigora transportul și mobilitatea 

sistemelor(EN).

04.11.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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