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1.

Audierea domnul Marcel Ioan Boloș, ministrul

investițiilor și proiectelor europene, în vederea

prezentării stadiului actual al jaloanelor ce trebuie 

îndeplinite potrivit obiectivelor din PNRR.

18.10.2022,

ora 14:00

2.
Alegerea Biroului Comisiei - propuneri din partea 

Grupului parlamentar al PNL
18.10.2022

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene
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3.

Comisia Europeană – Eurobarometru referitor

la percepția cu privire la echitatea tranziției

verzi.

a. Știre - Un Eurobarometru special referitor la

percepția cu privire la echitatea tranziției verzi

arată că 63 % dintre români (77 % media

europeană) simt că este responsabilitatea lor să

acționeze pentru a limita schimbările climatice.

b. Fișă de țară pentru România cu rezultatele

sondajului (EN).

17.10.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Cea de-a 20-a ediție a 

Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.

Comunicat de presă - Cea de-a 20-a ediție a 

Săptămânii europene a regiunilor și orașelor – 

politica de coeziune aduce o schimbare reală.

17.10.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Noul Bauhaus european 

în cadrul politicii de coeziune.

Comunicat de presă - Inițiativa europeană privind 

dezvoltarea urbană lansează astăzi o cerere de 

propuneri în valoare de 50 de milioane de euro 

pentru a sprijini inovarea urbană și capacitățile 

orașelor de a asigura o dezvoltare urbană 

durabilă.

19.10.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Comisia lansează 

lucrările privind Anul european al 

competențelor.

Comunicat de presă - În urma anunțului doamnei 

Ursula von der Leyen în discursul său privind 

starea Uniunii din 2022, Comisia a adoptat astăzi 

propunerea sa pentru desemnarea anului 2023 

drept Anul european al competențelor.

19.10.2022

Studiu individual

7.

Parlamentul European – Sesiune plenară 

Strasbourg, 17-20 octombrie 2022.

Newsletter – Subiectele principale aflate pe 

agenda sesiunii plenare din 17-20 octombrie 

2023: consecințele sociale și economice ale 

războiului din Ucraina, așteptările pentru 

summitul UE din 20-21 octombrie, planurile de a 

proteja mai bine infrastructura critică a UE, 

schimbările climatice, Bugetul UE 2023, normele 

privind controalele temporare la frontieră în 

spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție 

referitoare la aderarea Bulgariei și a României.

20.10.2022

Studiu individual
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8.

Comisia Europeană – Aplicarea legislației UE: 

beneficii pentru cetățeni.

a. Comunicat de presă - Comisia Europeană a 

adoptat o comunicare privind asigurarea 

respectării legislației UE, în care prezintă modul 

în care se asigură că legislația UE este respectată 

și că cetățenii și întreprinderile pot beneficia de 

aceleași drepturi în întreaga UE.

b. Fișă informativă - Aplicarea legislației UE: 

beneficii pentru cetățeni (EN).

20.10.2022

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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