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1.

Comisia Europeană – Direcția Generală

Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI)

– Politica agricolă.

Prognoză - Perspective pe termen scurt

privind piețele agricole în 2020, ediția nr. 27,

vara 2020.

03.08.2020

Studiu individual

2.

Parlamentul European – Potențiale

oportunități post-coronavirus.

Analiză aprofundată - Zece oportunități pentru

Europa post-coronavirus. Explorarea

potențialului de progres în elaborarea

politicilor UE.

03.08.2020

Studiu individual
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3.

Consiliul Uniunii Europene - Noii procurori 

europeni.

Comunicat de presă - Parchetul UE (EPPO): 

Consiliul a numit noii procurori europeni, care 

vor supraveghea investigațiile și urmărirea 

penală și vor constitui Colegiul EPPO, 

împreună cu procurorul șef european.

03.08.2020

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Noul coronavirus, 

parteneriate pentru redresare.

a. Comunicat de presă: Comisia lansează o 

cerere de exprimare a interesului vizând 

constituirea unor parteneriate între regiunile 

UE privind acțiuni de reacție și de redresare 

inovatoare.

b. Link către cerere

c. Link către declarația de confidențialitate

04.08.2020

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Acces la medicamente 

pentru tratamentul COVID-19.

a. Comunicat de presă - Comisia Europeană 

asigură accesul UE la Remdesivir pentru 

tratamentul COVID-19.

b. Legislația UE privind medicamentele

c. EMA și tratamentele pentru COVID-19.

04.08.2020

Studiu individual
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6.

Parlamentul European –  EPRS | Serviciul 

Parlamentar European de Cercetare &  

Direcția generală pentru politici interne 

(IPOL) și Direcția de Politici externe (EXPO) 

– Potențiale riscuri post-coronavirus.

Studiu - Spre o Europă mai puternică post-

coronavirus. O prefigurare a riscurilor 

structurale aflate în fața UE.

04.08.2020

Studiu individual

7.

Comisia Europeană – Noua strategie a UE 

privind o Uniune a securității.

a. Comunicat de presă – Comisia prezintă 

Strategia UE privind o Uniune a securității: 

asigurarea conexiunilor în cadrul unui nou 

ecosistem de securitate 2020-2025.

b. Comunicarea referitoare la Strategia UE 

privind o Uniune a securității COM(2020) 605 

final.

c. Întrebări și răspunsuri: Realizarea 

obiectivelor Strategiei privind o Uniune a 

securității.

04.08.2020

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Angel TÎLVĂR
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