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0 1 3 4 5 6 7

1. BPI 471 / E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor - Un

plan de implementare strategic pentru

conturarea unui set de acțiuni suplimentare de

sprijinire a instalării rapide a infrastructurii

pentru combustibili alternativi, COM(2021)

560.

 Raportor: deputat Ana-Maria CĂTĂUȚĂ

23.09.2021
Examinare 

fond
19.10.2021

14.12.2021

ora 9.30

2.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor –

Programul de lucru pentru anul 2022 –

Împreună pentru o Europă mai puternică,

COM(2021) 645 - Lista inițiativelor noi

(propuneri legislative și documente de

consultare europene), care urmează a fi

promovate de Comisia Europeană în cursul

anului 2022, potrivit anexei I la Programul de

lucru pentru anul 2022.

14.12.2021

ora 9.30

dezbatere și adoptare
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3.

Comisia Europeană – Educație și formare.

a. Informare – Al 4-lea Summit european 

privind educația, prezentarea Monitorului 

educației și formării 2021.

b. Monitorul educației și formării din 2021: 

raportul pentru România.

c. Fișa informativă a Monitorului educației și 

formării 2021 (EN).

15.12.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Platformele digitale de 

muncă din UE.

a. Comunicat de presă – Propunerile Comisiei 

de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru 

persoanele care lucrează prin intermediul 

platformelor digitale de muncă.

b. Întrebări și răspunsuri: îmbunătățirea 

condițiilor de muncă pentru lucrul pe 

platforme digitale.

c. Fișă informativă: îmbunătățirea condițiilor 

de muncă pentru lucrul pe platforme digitale 

(EN).

15.12.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Competențe și 

oportunități de inserție profesională în UE.

a. Comunicat de presă – Comisia ia măsuri 

pentru a îmbunătăți învățarea pe tot parcursul 

vieții și capacitatea de inserție profesională.

b. Întrebări și răspunsuri - Conturi personale 

de învățare pe tot parcursul vieții și micro-

certificate (EN).

c. Fișă informativă - Conturi personale de 

învățare pe tot parcursul vieții și micro-

certificate (EN).

15.12.2021

Studiu individual
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6.

Consiliul UE și Parlamentul European – 

Regulament privind roamingul.

Comunicat de presă – Acordul care le va 

permite călătorilor europeni să beneficieze în 

continuare de roaming gratuit.

16.12.2021

Studiu individual

7.

Comisia Europeană - Cod al UE de cooperare 

polițienească.

a. Comunicat de presă – Comisia propune un 

cod al UE de cooperare polițienească pentru a 

consolida cooperarea între autoritățile de 

aplicare a legii din statele membre și pentru a 

le oferi polițiștilor din UE instrumente mai 

moderne de schimb de informații.

b. Fișă informativă - Consolidarea cooperării 

polițienești în Europa (EN).

c. Întrebări și răspunsuri – Codul UE de 

cooperare polițienească (EN).

16.12.2021

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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