in urma participirii

RAPORT INFORMATIV
delegafiei Parlamentului RM, la Cea de-a 8-a Sesiune
plenarfl a AP EURONEST
8

- to

decetnbrie zotg, Tbilisi, Georgio

Din componen[a delegafiei Parlamentului RM au fdcut parte. dl Igor MUNTEANU,
gefuJ delegaliei parlamentare la AP EURONEST, membru al Comisiei afaceri politice,
drepturile omului gi democrafie a AP EURONEST, membru al Grupului de lucru ad
hoc pentru Acorduri de Asociere, membru al Biroului AP EURONEST; dl Mihail
POP$OI, membrul delegaliei parlamentare la AP EURONEST, membru al Comisiei
afaceri politice, drepturile omului gi democralie a AP EURONEST, membru al
Grupului de lucru ad hoc pentru Acorduri de Asociere qi dl Angel AGACHE, membru
al delegafiei nalionale la AP EURONEST, membru al Comisiei pentru integrare
economic5, aproximare juridic[ qi convergent[ cu politicile UE, membru al Grupului
de lucru pentru regulament al AP EURONEST.

in cadrul Reuniunii Biroului AP EURONEST, a fost adoptat proiectul de agendi al
celei de-a 8-a Sesiuni plenare a AP EURONEST, au fost discutate lucrdrile in cadrul
comisiilor ale AP EURONEST, precum qi a fost aprobat calendarul de activitdti pentru
anul zoeo.

in cadrul celor 4 comisii

ale AP EURONEST au fost finalizate gi votate rapoartele
comisiilor precum "Inovarea in educalie qi reformele educafiei in statele UE qi ale
Parteneriatului Estic: provocdri gi oportunit[1i", "Facilitarea digitalizdrii in vederea
eficientizdrii gi stimulIrii cregterii economice in UE gi ![rile Parteneriatului Estic",
"Solidaritatea gi aproximarea in sectorul energetic - spre un cadru de reglementare

in

calitate de instrument de consolidare a
democratiei, responsabilitXlii gi eficienfei institufiilor statului in ![rile Parteneriatului

progresiv","Controlul parlamentar
Estic".

in cadrul Reuniunii Grupului de lucru pentru Acorduri de Asociere, membrii Grupului
au discutat despre stadiul actual de implementare a Acordurilor de Asociere cu UE ale
Georgiei, Republicii Moldova qi Ucrainei, precum gi despre viitoarea reuniune a
Adun[rii Interparlamentare a Parlamentului Georgiei, Republicii Moldova Ei Radei
Supreme a Ucrainei. S-a convenit preliminar ca urmltoarea reuniune sI aib[ loc la
Kiev, Ucraina.

Totodat[,

in cadrul Reuniunii Grupului de lucru pentru

Belarus, reprezentanfii
Comisiei europene au vorbit referitor la evolu{iile dezvolterii rela{iei de cooperare
dintre UE gi Republica Belarus. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu
reprezentantii opoziliei belaruse privind situafia politicd actuald din tar[. Dl Goran
PETROV, gef adjunct al Misiunii de observare a alegerilor OSCE /ODIHR in Belarus,

a fHcut o prezentare despre rezultatele alegerilor parlamentare organizate

in Belarus

la r7 noiembrie 2oLg.

in marja evenimentului dl Igor MUNTEANU a avut intrevederi cu E.S. dl Archil
TALAI(VADZE, Pregedintele Parlamentului Georgiei qi cu dl David
SONGULASHVILI, Pregedintele' Comisiei pentru integrare european[ a
Parlamentului Georgiei.
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