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1. BPI 66/E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Noul 

cadru al UE pentru mobilitatea urbană - 

COM(2021) 811

Raportor: deputat Viorel BĂLTĂREȚU

14.02.2022
Examinare 

fond
15.03.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

25.05.2022

ora 9:30

2. BPI- 5/E

Propunere de Recomandare a Consiliului privind

învățarea pentru durabilitatea mediului -

COM(2022) 11

07.02.2022
Examinare 

fond
22.03.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

25.05.2022

ora 9:30

3.

Comisia Europeană - Previziunile economice 

din primăvara anului 2022.

a. Comunicat de presă - Invazia rusă pune la 

încercare reziliența economică a Uniunii.

b. Previziuni economice de primăvară ale 

Comisiei Europene pentru România: 2,6% 

creştere economică în 2022 şi 3,6% în 2023 (EN).

23.05.2022

Studiu individual
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4.

Comisia Europeană – Solidaritatea UE cu 

Ucraina.

Știre - Comisia a decis să pună 248 milioane 

EUR la dispoziția unui număr de 5 state membre, 

printre care și România, care au fost cele mai 

afectate la începutul războiului și care găzduiesc 

un număr mare de refugiați.

23.05.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană - REPowerEU.

a. Comunicat de presă - Comisia prezintă un plan 

prin care să se reducă rapid dependența de 

combustibilii fosili din Rusia și să se accelereze 

tranziția verde.

b. Întrebări și răspunsuri privind comunicarea 

REPowerEU (EN).

24.05.2022

Studiu individual

6.

Comisia Europeană - Piețele energiei.

a. Comunicat de presă - Comisia prezintă o serie 

de măsuri suplimentare pe termen lung pentru a 

contracara prețurile ridicate la energie și pentru a 

aborda posibilele întreruperi ale aprovizionării 

din Rusia.

b. Întrebări și răspunsuri privind intervențiile pe 

termen scurt de pe piața energiei și îmbunătățirile 

pe termen lung aduse organizării pieței energiei 

electrice.

24.05.2022

Studiu individual
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7.

Comisia Europeană - Ediția din 2022 a 

tabloului de bord privind justiția în UE.

a. Comunicat de presă - Comisia Europeană a 

publicat ediția din 2022 a tabloului de bord 

privind justiția în Uniunea Europeană, zece ani 

de monitorizare a eficacității sistemelor de 

justiție.

b. Fișă informativă - ediția din 2022 a tabloului 

de bord privind justiția în Uniunea Europeană 

(EN). 

c. Întrebări și răspunsuri privind ediția din 2022 a 

tabloului de bord privind justiția în Uniunea 

Europeană.

26.05.2022

Studiu individual

8.

Consiliul & Parlamentul European – Mediul 

aferent ghișeului unic al UE pentru vămi.

Comunicat de presă - Consiliul și Parlamentul 

European au ajuns la un acord provizoriu cu 

privire la un ghișeu unic pentru vămi, care va 

facilita și va accelera vămuirea.

26.05.2022

Studiu individual

9. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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