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1. BPI 163/E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor -  

Strategia UE pentru textile sustenabile și 

circulare - COM(2022) 141

9.05.2022
Examinare 

fond
07.06.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie 

21.06.2022

ora 9:30

2.

Comisia Europeană – „Eurobarometrul special”

526 – „Principalele provocări ale vremurilor

noastre: UE în 2022”.

a. Comunicat de presă - Potrivit sondajului

Eurobarometru, europenii consideră că apărarea

și autonomia energetică sunt priorități-cheie

pentru 2022.

b. Fișă de informare cu rezultatele

eurobarometrului în România (EN).

Studiu individual

20.06.2022
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3.

Comisia Europeană – Comisia Europeană își 

prezintă avizele.

Comunicat de presă - Comisia Europeană 

recomandă Consiliului să confirme perspectiva 

Ucrainei, a Moldovei și a Georgiei de a deveni 

membre ale UE și își prezintă avizele privind 

acordarea statutului de țară candidată.

20.06.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană - Conferința privind viitorul 

Europei.

a. Comunicat de presă - Comisia prezintă prima 

analiză a propunerilor care decurg din Conferința 

privind viitorul Europei, precum și modul în care 

poate transpune în practică rezultatele Conferinței 

privind viitorul Europei.

b. Declarație comună referitoare la Conferința 

privind viitorul Europei.

22.06.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană & Consiliul European - 

Obiectivele pentru o Europă mai socială până în 

2030.

a. Comunicat de presă - Comisia salută 

obiectivele statelor membre pentru o Europă mai 

socială până în 2030.

b. Imagine de ansamblu: Obiective naționale care 

contribuie la Planul de acțiune privind Pilonul 

european al drepturilor sociale (EN).

c. Fișă informativă: Planul de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale (EN).

22.06.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană - Codul consolidat de bune 

practici împotriva dezinformării.

a. Comunicat de presă - Dezinformarea: Comisia 

salută noul Cod de bune practici privind 

dezinformarea, mai solid și mai cuprinzător.

b. Întrebări și răspunsuri privind Codul consolidat 

de bune practici privind dezinformarea.

23.06.2022

Studiu individual

7.

Parlamentul European – Norme de siguranță 

sporită pentru consumatori.

Comunicat de presă - Noile norme vizează să 

garanteze că toate tipurile de produse din UE, 

indiferent dacă sunt vândute online sau în 

magazinele tradiționale, respectă cele mai înalte 

cerințe de siguranță (EN).

23.06.2022

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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