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Nr.

înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
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Termen de 
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Observaţii

0 1 3 4 5 6 7

1. BPI 494 / E

Comunicare a Comisiei catre Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si 

Social European si Comitetul Regiunilor - 

Noul Bauhaus european frumos, durabil 

pentru toti - COM(2021) 573

04.10.2021
Examinare 

fond
26.10.2021

Dezbatere si adoptare 

opinie

08.02.2022

ora 9:00

2. BPI 504 / E

Comunicării Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor -

Strategia UE privind combaterea

antisemitismului și susținerea vieții evreiești

(2021-2030), COM(2021) 615

25.10.2021
Examinare 

fond
23.11.2021

Dezbatere si adoptare 

opinie

08.02.2022

ora 9:00
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3.

Comisia Europeană – Strategia UE în 

materie de standardizare.

a. Comunicat de presă – O nouă abordare 

pentru a permite ca standardele UE să ocupe o 

poziție de lider la nivel mondial, promovând 

valorile democratice și o piață unică 

rezilientă, verde și digitală.

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la 

Strategia UE în materie de standardizare(EN).

c. Fișă informativă privind Strategia UE în 

materie de standardizare(EN).

09.02.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Taxonomia UE.

a. Comunicat de presă – Taxonomia UE: 

Comisia prezintă Actul delegat complementar 

în domeniul climei în vederea accelerării 

decarbonizării.

b. Întrebări și răspunsuri referitoare la Actul 

delegat complementar al UE privind 

taxonomia în domeniul climei, care vizează 

anumite activități din sectorul energiei 

nucleare și al gazelor naturale(EN).

c. Fișă informativă(EN).

09.02.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Componenta MEDIA 

pentru 2022 a programului „Europa 

creativă”.

Comunicat de presă – Europa creativă: 

Comisia lansează o primă serie de cereri de 

propuneri pentru sprijinirea sectorului 

audiovizual.

10.02.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Planul european de 

combatere a cancerului.

a. Comunicat de presă – Planul european de 

combatere a cancerului: Acțiuni noi pentru un 

acces mai bun la prevenire, depistare 

timpurie, tratament și îngrijiri pentru cancer.

b. Fișă informativă(EN).

10.02.2022

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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