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1. BPI-3/E

Propunerii de Recomandare a Consiliului 

privind conturile personale de învățare - 

COM(2021) 773.

7.02.2022
Examinare 

fond
15.03.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie

10.05.2022

ora 9:30

2. BPI-4/E

Comunicării Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor -

Construirea unei economii în serviciul

cetățenilor: un plan de acțiune pentru

economia socială - COM(2021) 778.

7.02.2023
Examinare 

fond
15.03.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie

10.05.2022

ora 9:30
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3.

Parlamentul European – 9 mai: Ziua Europei 

și actul final al Conferinței privind viitorul 

Europei.

Articol – Sesiunea finală din Strasbourg a 

Conferinței privind viitorul Europei va 

încununa călătoria de un an în care au fost 

dezbătute împreună cu cetățenii idei despre 

cum ar trebui să folosească UE oportunitățile 

și provocările viitoare.

09.05.2022

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Eurobarometrul 

privind „Anul european al tineretului”.

a. Comunicat de presă – Comisia a publicat 

Eurobarometrul Flash privind tineretul și 

democrația, realizat între 22 februarie și 4 

martie 2022, ale cărui rezultate indică faptul 

că tinerii europeni sunt din ce în ce mai 

implicați.

b. Fișa de țară a eurobarometrului pentru 

România.

09.05.2022

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Eurobarometrul 

privind răspunsul UE la războiul din 

Ucraina.

Comunicat de presă - Un sondaj 

Eurobarometru Flash realizat în toate statele 

membre ale UE arată un larg consens în 

rândul cetățenilor UE în favoarea răspunsului 

Uniunii la invadarea Ucrainei de către Rusia.

11.05.2022

Studiu individual

pag. 2 / 4



6.

Comisia Europeană – Noul Bauhaus 

european: cinci proiecte emblematice.

Comunicat de presă - Comisia anunță cele 

cinci proiecte selecționate în cadrul cererii de 

propuneri în valoare de 25 de milioane EUR 

destinate dezvoltării unor „proiecte-pilot 

emblematice” pentru noul Bauhaus european 

(NEB).

11.05.2022

Studiu individual

7.

Comisia Europeană – Uniunea europeană a 

sănătății.

a. Comunicat de presă – Comisia Europeană a 

lansat spațiul european al datelor privind 

sănătatea (EHDS), unul dintre elementele 

constitutive centrale ale unei uniuni europene 

a sănătății puternice, un spațiu european al 

datelor privind sănătatea pentru oameni și 

știință.

b. Fișă informativă a EHDS (EN).

c. Întrebări și răspunsuri – Sănătatea în UE: 

Spațiul european al datelor privind sănătatea 

(EHDS).

11.05.2022

Studiu individual

8.

Parlamentul European – Plenara din 2-5 mai 

2022 pe scurt.

Articol – Eurodeputații au discutat impactul 

războiului din Ucraina asupra UE, au cerut 

revizuirea regulilor pentru alegerile europene 

și au evaluat pregătirea UE împotriva 

atacurilor cibernetice.

12.05.2022

Studiu individual
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9.

Parlamentul European – UE trebuie să 

acorde Republicii Moldova statutul de țară 

candidată la aderare.

Comunicat de presă – Într-o rezoluție adoptată 

joi, Parlamentul salută cererea Moldovei de 

aderare la UE, afirmând că țara se află pe 

calea cea bună în ceea ce privește adoptarea 

reformelor esențiale.

12.05.2022

Studiu individual

10. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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