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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 04.10.2022

2.

Comisia Europeană – Venit minim adecvat.

a. Comunicat de presă - Comisia invită statele

membre să își modernizeze sistemele de venit

minim, ca parte a angajamentului constant de a

reduce sărăcia și excluziunea socială în Europa.

b. Întrebări și răspunsuri - venitul minim adecvat

(EN).

c. Fișă informativă - venitul minim adecvat (EN).

03.10.2022

Studiu individual
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3.

Consiliul European – Liderii UE condamnă 

anexarea ilegală de către Rusia.

Declarația membrilor Consiliului European: 

„Respingem în mod ferm și condamnăm fără 

echivoc anexarea ilegală de către Rusia a 

regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson 

ale Ucrainei”.

03.10.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Ajutoare de stat - Schemă 

de ajutoare notificată de România.

Comunicat de presă - Comisia aprobă o schemă 

de ajutoare notificată de România în valoare de 

390 de milioane EUR în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență pentru a sprijini 

cogenerarea de înaltă eficiență de energie 

electrică și energie termică.

05.10.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Politica antitrust. 

a. Comunicat de presă - Comisia adoptă Orientări 

privind contractele colective de muncă ale 

persoanelor care desfășoară o activitate 

independentă fără angajați.

b. Întrebări și răspunsuri: Comisia adoptă 

Orientările privind contractele colective de 

muncă ale persoanelor care desfășoară o 

activitate independentă.

05.10.2022

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană – Protecția consumatorilor.

a. Comunicat de presă - Noi norme în materie de 

răspundere aplicabile produselor și inteligenței 

artificiale pentru a proteja consumatorii și a 

stimula inovarea.

b. Întrebări și răspunsuri: Directiva privind 

răspunderea pentru IA(inteligența artificială).

c. Întrebări și răspunsuri referitoare la revizuirea 

Directivei privind răspunderea pentru produse.

06.10.2022

Studiu individual

7.

Parlamentul European – Sesiune plenară - 

Strasbourg, 3-6 octombrie 2022.

Newsletter – Eurodeputații vor discuta despre: 

escaladarea agresiunii Rusiei în Ucraina, 

problema energiei, încărcătorul comun, protestele 

împotriva drepturilor femeilor care au loc în Iran, 

aderarea Bulgariei și României la spațiul 

Schengen, situația precară a așezărilor romilor 

din UE, etc.

06.10.2022

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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