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1. BPI-178/E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Revizuirea politicii comerciale - O politică 

comercială deschisă, durabilă și fermă - 

COM(2021) 66.

17.03.2021
Examinare 

Fond
18.05.2021

Marți, 15.06.2021,

ora 9:30

2.

Comisia Europeană – Decizii de 

infringement.

Comunicat de presă – Pachetul de acțiuni în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna 

iunie: principalele decizii. Referitor la țara 

noastră, Comisia solicită României să 

protejeze mediul împotriva speciilor alogene 

invazive, să transpună integral în legislația 

națională noile norme ale UE privind 

depozitele de deșeuri și să ia măsuri pentru a 

preveni generarea de deșeuri de ambalaje.

16.06.2021

Studiu individual
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3.

Comisia Europeană – Bugetul UE pe 2022.

a. Comunicat de presă – Bugetul UE pe 2022: 

accelerarea redresării Europei și avansarea 

către un viitor verde, digital și rezilient.

a. Întrebări și răspunsuri: Proiectul de buget 

pe 2022.

16.06.2021

Studiu individual

4.

Parlamentul European – Reperele plenarei din 

7-10 iunie 2021.

Briefing - La întoarcerea în Strasbourg, 

parlamentarii europeni au avut pe agenda 

plenarei: voturi pentru Certificatul COVID, 

statul de drept, Belarus și Strategia pentru 

biodiversitate a UE. „Colectiv” a câștigat 

Premiul publicului LUX 2021.

16.06.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană - Raportul privind 

evoluția situației din România în materie de 

reformă a sistemului judiciar.

a. Comunicat de presă – Comisia Europeană a 

adoptat astăzi cel mai recent raport al său 

privind evoluția situației din România în 

materie de reformă a sistemului judiciar și 

luptă împotriva corupției, în contextul 

angajamentelor asumate de aceasta în cadrul 

Mecanismului de Cooperare și de Verificare 

(MCV).

b. Întrebări și răspunsuri: Raportul privind 

Mecanismul de Cooperare și de Verificare 

referitor la România. 

17.06.2021

Studiu individual
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6.

Parlamentul European – Summitul G7 din 

iunie 2021.

Briefing elaborat de Serviciul de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS) – Cel de-al 

47-lea Summit G7: afirmarea valorilor 

democratice în contextul ulterior crizei.

17.06.2021

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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