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1. BPI 206/E

Comunicare Comună către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor 

de investiții în domeniul apărării și calea de 

urmat - JOIN(2022) 24

14.06.2022
Examinare 

fond
20.09.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 27.09.2022

- după votul final

2.

Comisia Europeană – Instrumentul pentru situații

de urgență al pieței unice (SMEI).

a. Comunicat de presă - Protecția pieței unice

împotriva crizelor: Europa se dotează cu un set

de instrumente robust pentru a menține libera

circulație și disponibilitatea bunurilor și

serviciilor relevante.

b. Întrebări și răspunsuri: Instrumentul pentru

situații de urgență al pieței unice.

c. Fișă informativă – Instrumentul pentru situații

de urgență al pieței unice.

26.09.2022

Studiu individual
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3.

Consiliul UE & Consiliul European – 26 

septembrie - 9 octombrie 2022.

Sinteză a principalelor subiecte și evenimente din 

cadrul Consiliului UE și al Consiliului European 

din următoarele două săptămâni.

26.09.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Puterea culturii în sprijinul 

dezvoltării durabile.

Comunicat de presă - Experții prezintă 

recomandări cu privire la modul în care poate fi 

valorificată puterea culturii pentru dezvoltarea 

durabilă, în raportul intitulat „Stormy Times. 

Nature and humans: Cultural courage for change” 

(„Perioadă de turbulențe. Natura și omul: curajul 

cultural în vederea schimbării”).

28.09.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Raportul anual privind 

activitățile de apărare comercială ale UE din 

2021.

Comunicat de presă - Raportul concluzionează că 

măsurile comerciale adoptate de Uniunea 

Europeană în 2021 au protejat în mod direct un 

număr de 462 000 de locuri de muncă din UE în 

sectoare de producție cheie ale Uniunii.

28.09.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Eurobarometru dedicat 

sportului și activității fizice.

a. Comunicat de presă - Un nou sondaj 

Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică 

arată că 55 % dintre europeni fac mișcare.

b. Fișă informativă cu rezultatele sondajului din 

România.

29.09.2022

Studiu individual

7.

Comisia Europeană – Uniunea europeană a 

sănătății: screeningul pentru depistarea 

cancerului.

a. Comunicat de presă - O nouă abordare a UE în 

ceea ce privește depistarea cancerului – screening 

amplificat și superior calitativ.

b. Întrebări și răspunsuri: O nouă abordare a UE 

în ceea ce privește screeningul pentru depistarea 

cancerului.

c. Fișă informativă: Planul european de luptă 

împotriva cancerului – o nouă abordare a 

screeningului pentru depistarea cancerului (EN).

29.09.2022

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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