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1. BPI-573/E

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE privind solul pentru 2030. 

Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase 

pentru ființele umane, alimentație, natură și 

climă - COM(2021) 699

15.12.2021
Examinare 

fond
22.02.2022

Dezbatere si adoptare 

opinie

04.05.2022

ora 09:30

2. BPI-2/E

Propunerea de Recomandare a Consiliului

privind o abordare europeană a micro-

certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul

vieții și capacitatea de inserție profesională - 

COM(2021) 770

02.02.2022
Examinare 

fond
08.03.2022

Dezbatere si adoptare 

opinie

04.05.2022

ora 09:30
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3.

Comisia Europeană – Migrația legală: 

atragerea de competențe și de talente în 

UE.

a. Comunicat de presă – Ca parte a abordării 

cuprinzătoare în ceea ce privește migrația 

prevăzută în Pactul privind migrația și azilul, 

Comisia propune inițiative juridice, 

operaționale și de politică care vor aduce 

beneficii economiei UE, vor consolida 

cooperarea cu țările terțe și vor îmbunătăți 

gestionarea globală a migrației pe termen 

lung.

b. Fișă informativă - atragerea de competențe 

și de talente în UE (EN).

c. Întrebări și răspunsuri – Atragerea de 

competențe și de talente în UE.

05.05.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Luna diversității 

europene.

Comunicat de presă - Comisia Europeană a 

anunțat câștigătorii primei ediții a premiului 

„Capitalele europene ale incluziunii și 

diversității”, iar localitatea Grădinari din 

județul Olt este printre aceștia.

05.05.2022

Studiu individual
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5.

Comisia Europeană – Misiunea „Orașe” a 

UE din programul Orizont Europa.

a. Comunicat de presă – Comisia desemnează 

cele 100 de orașe care vor participa la 

misiunea UE pentru orașe inteligente și neutre 

din punctul de vedere al impactului asupra 

climei până în 2030.

b. Fișă informativă despre Misiunea „Orașe” a 

UE: Faceți cunoștință cu orașele (EN). Din 

România sunt desemnate 3 orașe: București, 

Cluj-Napoca și Suceava.

c. Întrebări și răspunsuri – Misiunea „Orașe” a 

UE (EN).

05.05.2022

Studiu individual

6.

Parlamentul European – Agenda sesiunii 

plenare din 2-5 mai 2022.

Articol – Parlamentul va evalua cum 

afectează UE războiul din Ucraina și va 

discuta despre cum să protejeze femeile 

refugiate din calea războiului, inteligența 

artificială, substanțe toxice în deșeuri, viitorul 

Europei - revizuirea tratatelor UE, reformarea 

Europol.

05.05.2022

Studiu individual

7. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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