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1. BPI 182/E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu - Un spațiu european al 

datelor privind sănătatea: valorificarea puterii 

datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, 

al pacienților și al inovării - COM(2022) 196

16.05.2022
Examinare 

fond
21.06.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

28.06.2022

după votul secret cu 

bile

2.

Comisia Europeană – Eurobarometru 2022

privind cooperarea pentru dezvoltare.

a. Comunicat de presă - Cel mai recent sondaj

Eurobarometru privind cooperarea pentru

dezvoltare arată că cetățenii UE sprijină cu

fermitate cooperarea internațională în vederea

reducerii sărăciei și a consolidării parteneriatelor

cu țările partenere.

b. Fișă informativă privind rezultatele sondajului

din România.

27.06.2022

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană –  Acorduri comerciale 

pentru o creștere economică verde și justă.

a. Comunicat de presă - Comisia Europeană face 

un pas important pentru ca în UE comerțul să 

devină mai ecologic, mai echitabil și mai durabil.

b. Fișă informativă - Împreună pentru o creștere 

economică verde și justă (EN).

28.06.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Pactul verde: Propuneri 

novatoare în vederea refacerii naturii Europei 

până în 2050.

a. Comunicat de presă - Propuneri novatoare în 

vederea refacerii naturii Europei până în 2050 și 

a reducerii la jumătate a utilizării pesticidelor 

până în 2030.

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la Legea 

privind refacerea naturii.

c. Fișă informativă referitoare la Actul legislativ 

privind refacerea naturii (EN).

d. Fișă informativă privind biodiversitatea și 

reziliența (EN).

e. De la fermă la consumator: Noi norme de 

reducere a utilizării pesticidelor și a riscului 

prezentat de acestea.

f. Fișă informativă privind utilizarea în Europa a 

pesticidelor mai durabile (EN).

g. Fișă informativă privind sprijinirea fermierilor 

în vederea reducerii utilizării pesticidelor 

chimice prin intermediul PAC.

28.06.2022

Studiu individual
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5.

Consiliul European - Reuniunea Consiliului 

European (23 și 24 iunie 2022).

a. Concluzii - La 23-24 iunie 2022, Consiliul 

European a adoptat concluzii privind Europa în 

sens larg, Ucraina, cererile de aderare ale 

Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, 

Balcanii de Vest, aspecte economice, Conferința 

privind viitorul Europei și relațiile externe.

b. Articol - Acordarea statului de țări candidate 

pentru Ucraina și Moldova nu va întări doar cele 

două state, ci și UE, a spus președintele 

Parlamentului European, Roberta Metsola, 

liderilor UE.

30.06.2022

Studiu individual

6.

Comisia Europeană - Noul parteneriat 

paneuropean pentru cultură și creativitate.

a. Comunicat de presă - Institutul European de 

Inovare și Tehnologie (EIT) a anunțat crearea 

comunității sale de cunoaștere și inovare (CCI) 

pentru cultură și creativitate, care se adaugă la 

cele opt comunități deja existente abordând o 

provocare societală cu caracter urgent: clima, 

domeniul digital, energia, sănătatea, materiile 

prime, alimentele, industria prelucrătoare, 

mobilitatea urbană.

b. Fișă informativă despre comunitatea EIT 

pentru cultură și creativitate (EN).

c. Fișă informativă despre consorțiul câștigător: 

ICE - Innovation by Creative Economy (EN).

30.06.2022

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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