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1.

Comisia Europeană –REPowerEU - Accelerarea 

implementării energiei din surse regenerabile

a. Comunicat de presă - Comisia intensifică 

tranziția verde pentru a reduce aprovizionarea cu 

gaze rusești, accelerând procesele de autorizare a 

surselor regenerabile de energie.

b. Întrebări și răspunsuri privind măsurile de 

urgență pentru accelerarea implementării energiei 

din surse regenerabile.

Studiu individual

2.

Comisia Europeană – Securitatea alimentară

a. Comunicat de presă - Comisia abordează 

disponibilitatea și prețurile abordabile ale 

îngrășămintelor în UE și la nivel mondial.

b. Fișă informativă privind asigurarea 

disponibilității și a unor prețuri abordabile ale 

îngrășămintelor (EN). 

c. Întrebări și răspunsuri: Asigurarea 

disponibilității și a unor prețuri abordabile ale 

îngrășămintelor.

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană - Pactul verde european

a. Comunicat de presă - UE ajunge la un acord 

privind reducerea la nivel național a emisiilor 

generate de transporturi, clădiri, deșeuri și 

agricultură.

b. Comunicat de presă - UE decide să intensifice 

eliminarea dioxidului de carbon cu ajutorul 

utilizării terenurilor, al silviculturii și al 

agriculturii.

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Apărarea cibernetică

a. Comunicat de presă - UE intensifică acțiunile 

împotriva amenințărilor cibernetice.

b. Întrebări și răspunsuri despre politica de 

apărare cibernetică a UE (EN).

c. Comunicarea comună privind politica de 

apărare cibernetică a UE poate fi accesată la link-

ul de mai jos:

https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-

communication-european-parliament-and-council-

eu-policy-cyber-defence_en 

Studiu individual

5.

Comisia Europeană - Previziunile economica din 

toamna anului 2022

a. Comunicat de presă - Economia UE într-un 

moment de cotitură.

b. Prognoza economică pentru Romania poate fi 

consultată aici: 

 https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-

surveillance-eu-economies/romania/economic-

forecast-romania_en

Studiu individual
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6.

Consiliul UE și Consiliul European - Agenda 14 - 

27 noiembrie 2022

Sinteza principalelor subiecte și evenimente din 

cadrul Consiliului UE și al Consiliului European 

din următoarele două săptămâni.

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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