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1. BPI 278/E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – 

Puterea parteneriatelor comerciale: împreună 

pentru o creștere economică verde și justă, 

COM(2022) 409

19.09.2022
Examinare 

fond
18.10.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

09.11.2022

2.

Comisia Europeană – Regulamentul UE privind 

piețele digitale (Digital Markets Act - DMA)

a. Comunicat de presă - Regulamentul UE 

privind piețele digitale: norme pentru controlorii 

de acces, pentru a asigura intrarea în vigoare a 

piețelor deschise

b. DMA – Întrebări și răspunsuri (fișă 

actualizată)

07.11.2022

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană -Fondul UE pentru inovare

a. Comunicat de presă - Comisia investește 3 

miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul 

tehnologiilor curate pentru realizarea planului 

REPowerEU și accelerarea independenței 

energetice a Europei față de combustibilii fosili 

din Rusia

b. Întrebări și răspunsuri – noua cerere de 

proiecte în cadrul Fondului UE pentru inovare 

(EN). 

07.11.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Conferința ONU privind 

schimbările climatice COP27

a. Comunicat de presă - UE solicită tuturor 

părților să ia măsuri concrete pentru a limita 

încălzirea globală la 1,5 °C și pentru a respecta 

Acordul de la Paris

b. Întrebări și răspunsuri privind participarea 

Comisiei la COP27

08.11.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Politica de coeziune a UE – 

cooperare transfrontalieră -Programul Interreg 

NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

Știre - Programul Interreg NEXT Ungaria-

Slovacia-România-Ucraina are un buget de 66 

milioane de euro și acoperă perioada 2021-2027, 

în domeniul sănătății, mediului și capacității 

administrative (EN)

08.11.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Summitul Balcanilor de 

Vest în contextul Procesului de la Berlin

Comunicat de presă - Uniunea Europeană anunță 

un pachet de sprijin energetic de 1 mld. de euro 

pentru Balcanii de Vest (EN).

08.11.2022

Studiu individual

7.

Comisia Europeană – Raportul privind incendiile 

forestiere din Europa.

Comunicat de presă - Raportul privind incendiile 

forestiere din Europa: Trei dintre cele mai grave 

sezoane de incendii înregistrate până în prezent 

au fost în ultimii șase ani.

10.11.2022

Studiu individual

8.

Consiliul UE & Consiliul European – Agenda 7 - 

20 noiembrie 2022

Sinteza principalelor subiecte și evenimente din 

cadrul Consiliului UE și al Consiliului European 

din următoarele două săptămâni.

10.11.2022

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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