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1. BPI 536/ E

Propunere de Decizie a Parlamentului European 

și a Consiliului privind Anul european al 

tineretului 2022 - COM(2021) 634

2.11.2021
Examinare 

fond
7.12.2021

Dezbatere și adoptare 

opinie 

15.03.2022

ora 10:00

2. BPI 543/ E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul

European, Consiliul European, Consiliu,

Comitetul Economic și Social European și

Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA,

Autoritatea Europeană pentru Pregătire și

Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul

pas către realizarea uniunii europene a sănătății -

COM(2021) 576

15.11.2021
Examinare 

fond
21.12.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

15.03.2022

ora 10:00
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3.

Comisia Europeană – Instrumentul de sprijin 

tehnic(IST) pentru 2022.

a. Comunicat de presă – Comisia sprijină 225 de 

proiecte de reforme în statele membre pentru a 

îmbunătăți reziliența, a crea locuri de muncă și a 

genera creștere economică.

b. Întrebări și răspunsuri privind Instrumentul de 

sprijin tehnic pentru 2022.

c. Fișa informativă privind proiectele de reforme 

din România.

16.03.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Solidaritatea UE cu 

Ucraina.

a. Comunicat de presă – Ucraina: sprijinul 

substanțial pe care UE îl pune la dispoziție pentru 

a ajuta persoanele care fug din calea războiului 

din Ucraina, precum și țările UE care primesc 

aceste persoane.

b. Comunicat de presă – Ucraina: Fonduri de 

coeziune pentru sprijinirea persoanelor care fug 

din calea invaziei ruse din Ucraina(Cohesion 

Action for Refugees in Europe - CARE).

c. Întrebări și răspunsuri referitoare la propunerea 

privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din 

Europa (CARE).

16.03.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Ajutoare de stat: Sprijinirea 

economiei UE în contextul invaziei Ucrainei de 

către Rusia.

Declarația Comisiei privind consultarea statelor 

membre cu privire la o propunere de cadru 

temporar de criză pentru sprijinirea economiei în 

contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

16.03.2022

Studiu individual
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Comisia Europeană – REPowerEU.

a. Comunicat de presă - Ca urmare a invadării 

Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană a 

propus astăzi liniile generale ale unui plan menit 

să asigure independența Europei de combustibilii 

fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, începând 

cu gazele naturale.

b. Întrebări și răspunsuri privind REPowerEU.

c. Fișă informativă – REPowerEU.

17.03.2022

Studiu individual

Parlamentul European – Plenara din luna martie, 

pe scurt.

Articol - În sesiunea plenară din martie, 

eurodeputații au discutat situația din Ucraina, 

politica de securitate a UE, au marcat Ziua 

Femeii și au propus măsuri pentru combaterea 

ingerințelor străine.

17.03.2022

Studiu individual

6. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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