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1. BPI 370/E

Propunere de Recomandare a Consiliului privind 

consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O 

nouă abordare a UE privind screeningul pentru 

depistarea cancerului care o înlocuiește pe cea din 

Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului - 

COM(2022) 474

11.10.2022
Examinare 

fond
01.11.2022

Dezbatere și adoptare 

opinie

23.11.2022, ora 11:00

2.

Comisia Europeană – Consolidarea spațiului 

Schengen: Bulgaria, România și Croația sunt 

pregătite să participe pe deplin la spațiul 

Schengen.

a. Comunicat de presă - Comisia invită Consiliul 

să ia fără alte întârzieri deciziile necesare pentru a 

permite Bulgariei, României și Croației să 

participe pe deplin la spațiul Schengen. 

b. Declarații de presă ale comisarului Johansson: 

E timpul să spunem ”Bine ați venit” în Schengen 
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3.

Comisia Europeană – Regulamentul privind 

serviciile digitale.

a. Comunicat de presă – A intrat în vigoare 

Regulamentul privind serviciile digitale, noul set 

de norme de referință ale UE pentru un mediu 

online mai sigur și mai responsabil.

b. Întrebări și răspunsuri: Actul legislativ privind 

serviciile digitale ( actualizat).

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Comisia salută acordul 

privind bugetul anual al UE pentru 2023.

Comunicat de presă - Parlamentul European și 

Consiliul Uniunii Europene, la propunerea 

Comisiei Europene, au ajuns la un acord cu 

privire la bugetul UE pentru 2023. Acordul are ca 

obiect angajamente în valoare de 186,6 miliarde 

EUR și plăți în valoare de 168,7 miliarde EUR. 

Studiu individual

5.

Comisia Europeană – Crearea spațiului european 

al educației.

a. Comunicat de presă - Raportul privind 

progresele înregistrate în direcția realizării 

spațiului european al educației: au fost 

înregistrate progrese în ceea ce privește 

obiectivele în materie de educație la nivelul UE, 

dar există în continuare provocări legate de 

echitate și deficitul de cadre didactice.

b. Fișă informativă privind progresele înregistrate 

în direcția realizării spațiului european al 

educației (EN).

Studiu individual
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6.

Parlamentul European – Sesiune plenară, 

Strasbourg, 21-24 noiembrie 2022.Newsletter – 

Principalele subiecte aflate pe ordinea de zi a 

sesiunii plenare 21-24 noiembrie 2022.

Studiu individual

7.

Consiliul European – Summitul G20, 15-16 

noiembrie 2022.

Sinteza principalelor rezultate ale summit-ului 

din Bali cu tema „O redresare comună, o 

redresare mai puternică”.

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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