ta’ appoġġ għall-qgħad
fost iż-żgħażagħ u l-aġenda
Ewropea għall-ħiliet

Preżentazzjoni
tal-istrateġija
għall-idroġenu
u l-istrateġija
tal-UE għallintegrazzjoni
tas-sistema talenerġija

18

19

Ir-Renju Unit
joħroġ mill-UE

03

Preżentazzjoni
tal-metodoloġija
l-ġdida għannegozjati taladeżjoni mal-UE

31.01.2020

14.01.2020

11.12.2019

01.12.2019

S T A R T

Il-mexxejja
tal-UE jaqblu
dwar il-pjan ta’
rkupru u l-QFP
għall-2021-2027

Firma tal-ewwel
kuntratt ma’
kumpanija
farmaċewtika
għax-xiri talvaċċini kontra
l-COVID-19

20

08

Adozzjoni
ta’ strateġija
ġdida għallugwaljanza
bejn is-sessi
għall-2020-2025

Preżentazzjoni tal-ewwel 21 22
pjan ta’ azzjoni tal-UE
kontra r-razziżmu

07

Adozzjoni tal-Liġi
Ewropea dwar
il-Klima

il-finanzi
diġitali

Il-Kummissjoni 35
Ewropea
tawtorizza
l-ewwel
vaċċin sikur u
effettiv kontra
l-COVID-19

L-ewwel Ewropej
jitlaqqmu kontra
l-COVID-19

36

L-2021,
is-Sena
Ewropea
talFerroviji.

07.10.2020

14.10.2020

27.10.2020

11.11.2020

34

Adozzjoni ta’ strateġija 26 25
ġdida dwar is-sustanzi
kimiċi

37

Il-Kummissjoni tniedi 38
l-fażi tad-disinn talBauhaus Ewropea
l-Ġdida

23
24

Adozzjoni ta’
pjan ekonomiku
u ta’ investiment
għall-Balkani talPunent

Adozzjoni ta’
pjan ta’ 10
snin għallappoġġ tarRom fl-UE

Proposta
għal aġenda
ġdida għallMediterran

39

09.02.2021

Preżentazzjoni
tal-Atti dwar
is-Servizzi
Diġitali u
s-Swieq
Diġitali

Wara t-tnedija
ta’ SURE
f’April, isir
l-ewwel żborż

18.01.2021

33

27

01.01.2021

Preżentazzjoni talPjan ta’ Azzjoni għadDemokrazija Ewropea

Tnedija
tal-aġenda
l-ġdida talkonsumatur

27.12.2020

02.12.2020
Proposta
għal aġenda
transatlantika ġdida
għall-kooperazzjoni
globali

28

21.12.2020

25.11.2020

03.12.2020

31
32

11.11.2020

Preżentazzjoni
tal-pjan ta’ azzjoni
dwar l-ugwaljanza
bejn is-sessi

29
Jittieħdu
l-ewwel passi
lejn il-bini
tal-Unjoni
Ewropea tasSaħħa

15.12.2020

12.11.2020

Preżentazzjoni tal-ewwel
strateġija tal-UE għallugwaljanza tal-LGBTIQ

05

Preżentazzjoni
tal-patt ilġdid dwar ilmigrazzjoni u Adozzjoni ta’
pakkett dwar
l-ażil
24.09.2020
06.10.2020

30

04

Pubblikazzjoni
tal-aġenda
biex jissawwar
il-futur diġitali
tal-Ewropa

06

04.03.2020

Adozzjoni ta’
strateġija
komprensiva
tal-UE dwar
l-Afrika

05.03.2020

Adozzjoni ta’ strateġija
industrijali ġdida

09

09.03.2020

10

10.03.2020

04.05.2020

07.05.2020

17 Preżentazzjoni tal-pakkett

02

Il-Kummissjoni
tipproponi l-ħolqien talinkubatur HERA

40

17.02.2021

16

Preżentazzjoni
tal-Pjan ta’
Investiment talPatt Ekoloġiku
Ewropew u
l-Mekkaniżmu ta’
Tranżizzjoni Ġusta

23.09.2020

Tnedija talistrateġija
tal-UE dwar iddrittijiet tal-vittmi
għall-2020-2025

01

18.09.2020

Preżentazzjoni
tal-istrateġija talUE dwar il-vaċċini

wegħdiet ta’ donazzjonijiet
tar-Rispons Globali għallCoronavirus

Azzjoni
kontra
l-Coronavirus

27.08.2020

17.06.2020

11 Avveniment b’appell għal

21.07.2020

27.05.2020

Adozzjoni
ta’ pjan ta’
azzjoni dwar
il-prevenzjoni
tal-ħasil tal-flus
u l-finanzjament
tat-terroriżmu

01.07.2020

14

24.06.2020

Preżentazzjoni ta’
NextGenerationEU
15

12

08.07.2020

Adozzjoni tal-istrateġija
tal-UE għall-bijodiversità
għall-2030 u l-Istrateġija
“Mill-Għalqa sal-Platt”

20.05.2020

13

Tnedija tal-Patt
Ekoloġiku Ewropew

05.02.2020
19.02.2020

MARCH 2020

IL-KUMMISSJONI
VON DER LEYEN 101

Il-Kummissjoni von
der Leyen
tieħu
l-kariga

Preżentazzjoni
tal-istrateġija
2021-2030 għaddrittijiet tal-persuni
b’diżabbiltà
03.03.2021

57
Jidħol fis-seħħ iċĊertifikat COVID Diġitali
tal-UE

Adozzjoni
tal-pakkett
“lesti għallmira ta’
55 %”

44 43
Stabbiliment ta’
Garanzija Ewropea għatTfal

58

09.03.2021

24.03.2021

45

25.03.2021

Preżentazzjoni
ta’ Pjan ta’
Azzjoni għalliżvilupp talproduzzjoni
organika
tal-UE

16.07.2021

Proposta għal 56
qafas għal
identità diġitali
Ewropea
affidabbli u
sigura

46

14.04.2021

Preżentazzjoni 55
tal-istrateġija
l-ġdida ta’
Schengen

15.04.2021

Tnedija tal-Uffiċċju tal- 54
Prosekutur Pubbliku
Ewropew

Preżentazzjoni ta’
strateġija tal-UE
biex tiġi indirizzata
l-kriminalità
organizzata u
strateġija dwar
il-ġlieda kontra
t-traffikar
tal-bnedmin

14.07.2021

53

47

01.07.2021

Adozzjoni ta’
komunikazzjoni
dwar ittassazzjoni talintrapriżi
għas-Seklu 21

Tlestija tannegozjati għal
ftehim ġdid
bejn l-UE u
l-istati AKP

03.06.2021

Preżentazzjoni
ta’ approċċ ġdid
għal ekonomija blu
sostenibbli

21.04.2021

17.05.2021

48

02.06.2021

12.05.2021

52

Proposta għal regoli u
azzjonijiet ġodda għal
eċċellenza u fiduċja flintelliġenza artifiċjali

18.05.2021

51

09.05.2021

Adozzjoni tal-pjan
ta’ azzjoni tal-UE
lejn tniġġis żero
għall-arja, l-ilma u
l-ħamrija

Preżentazzjoni 49
tal-istrateġija
industrijali
aġġornata
tal-UE

01.06.2021

Inawgurazzjoni tal50
Konferenza dwar il-Futur
tal-Ewropa

05.05.2021

04.03.2021

Preżentazzjoni
tal-istrateġija
tal-UE għallforesti

59

Proposta għal
ċarġer komuni
għall-apparati
elettroniċi

Preżentazzjoni 64
tal-Politika
tal-UE dwar
l-Artiku

Joħroġ
l-ewwel
bond
ekoloġiku

63

62

60
61

Adozzjoni talkomunikazzjoni
dwar ilmissjonijiet
Ewropej

Preżentazzjoni talewwel strateġija tal-UE
dwar il-ġlieda kontra
l-antisemitiżmu

05.10.2021

Regolament biex titrażżan 65
id-deforestazzjoni u l-vjeġġi
tal-iskart xprunati mill-UE u
strateġija ġdida tal-UE dwar
il-ħamrija

12.10.2021

66

13.10.2021

Proposti dwar
it-trasparenza
u l-immirar tarreklamar politiku u
miżuri biex tittejjeb
il-kapaċità talkumpaniji li jgħollu
l-bliet kapitali

17.11.2021

67

25.11.2021

Tnedija tal-Global
Gateway

09.12.2021

68

01.12.2021

Preżentazzjoni
ta’ pjan
ta’ azzjoni
biex jgħin
l-ekonomija
soċjali Ewropea
tiffjorixxi

Inizjattivi
ġodda biex
l-universitajiet
fl-UE jkunu
lesti għallfutur

76

77
Proposta għall-Att
Ewropew dwar iċ-Ċipep

Preżentazzjoni 78
tal-pakkett
Ewropew
għad-Difiża

79

23.02.2022

75

15.02.2022

Bidu tasSena
Ewropea
tażŻgħażagħ

08.02.2022

Għoxrin sena ta’ karti 74
tal-flus u muniti tal-euro
fil-bwiet tagħna

18.01.2022

Proposta għal qafas 73
ġdid tal-UE biex
tiddekarbonizza
s-swieq tal-gass,
tippromwovi
l-idroġenu u tnaqqas
l-emissjonijiet talmetan

01.01.2022

72

01.01.2022

Proposta
biex iż-żona
Schengen issir
aktar reżiljenti

15.12.2021

Proposta għallimmodernizzar tas-sistemi
tat-trasport tal-UE

Proposta
għal att
ġdid dwar
id-data

25.02.2022

09.12.2021
14.12.2021
Adozzjoni talewwel pakkett
ta’ sanzjonijiet
wara l-aggressjoni
tar-Russja fuq
l-Ukrajna

80

Attivazzjoni
tad-Direttiva
dwar il-Protezzjoni
Temporanja għal
persuni li qed
jaħarbu mill-Ukrajna
02.03.2022 81

08.03.2022

Preżentazzjoni
ta’ miżuri biex
tissaħħaħ issigurtà globali
tal-ikel

Ftehim
dwar ilBoxxla
Strateġika

Proposta għal regoli
għall-UE kollha għallġlieda kontra l-vjolenza
fuq in-nisa u l-vjolenza
domestika

83

21.03.2022

85 84
Preżentazzjoni ta’
għażliet biex jittaffew
il-prezzijiet għoljin
tal-enerġija permezz
tax-xiri komuni talgass u b’obbligi ta’ ħżin
minimu ta’ gass

23.03.2022

Adozzjoni ta’ pjan ta’ 96
kontinġenza għattrasport, b’miżuri għallprotezzjoni tat-trasport
tal-UE fi żminijiet ta’
kriżi

86

23.03.2022

95

Proposta għal
regoli ġodda
fil-qasam talekonomija
ċirkolari, biex
il-prodotti
sostenibbli jsiru
n-norma fl-UE

30.03.2022

Isir l-avveniment
87
b’appell għal wegħdiet
ta’ donazzjonijiet “Stand
Up for Ukraine”

09.04.2022

88

20.04.2022

27.04.2022

Imfakkra
t-30 sena
ta’ għajnuna
umanitarja u
operazzjonijiet
ta’ protezzjoni
ċivili

SKENNJA u ILGĦAB

Ittestja l-għarfien tiegħek dwar l-inizjattivi ewlenin li ppreżentat il-Kummissjoni
von der Leyen matul il-mandat tagħha. Skennja l-kodiċi QR biex tniżżel il-mistoqsijiet u l-istruzzjonijiet dwar kif tilgħab il-logħba.

Proposta ta’ regoli
dwar il-ksur ta’
miżuri restrittivi
u dwar l-iffriżar u
l-konfiska ta’ assi
ta’ persuni li jiksru
miżuri restrittivi u
kriminali oħra

97

Ftehim politiku għal
bilanċ bejn is-sessi filbordijiet tal-kumpaniji

98

Il-Kodiċi ta’
Prattika dwar iddiżinformazzjoni
jissaħħaħ
u jsir aktar
komprensiv

99

Qbil politiku dwar
regolament biex
jiġu indirizzati
d-distorsjonijiet
ikkawżati minn
sussidji barranin
fis-suq uniku

100 101

19.07.2022

Tnedija ta’
sħubija
strateġika
mal-Istati
tal-Golf

30.06.2022

94

16.06.2022

Analiżi taddiskrepanzi flinvestiment fiddifiża u proposti
ta’ miżuri ulterjuri
biex tissaħħaħ ilbażi industrijali u
teknoloġika taddifiża tal-Ewropa

07.06.2022

93

18.09.2020

Preżentazzjoni
ta’ REPowerEU

23.05.2022

Proposta ta’ leġiżlazzjoni
ġdida tal-UE għallprevenzjoni u l-ġlieda
kontra l-abbuż sesswali
tat-tfal online

23.05.2022

09.05.2022
11.05.2022

18.05.2022

92

Proposta għal politika 89
ġdida dwar il-migrazzjoni
legali

18.05.2022

91

90

03.05.2022

Il-Konferenza dwar
il-Futur tal-Ewropa
tippreżenta r-rapport
finali tagħha

Tnedija
tal-Ispazju
Ewropew tadData dwar
is-Saħħa

18.05.2022

71

14.12.2021

70

09.12.2021

Proposta biex jittejbu
l-kundizzjonijiet taxxogħol tal-persuni li
jaħdmu permezz ta’
pjattaformi diġitali

Proposta biex
id-diskors
ta’ mibegħda
u r-reati ta’
mibegħda jiġu
elenkati bħala
reati tal-UE

42

Preżentazzjoni talPjan ta’ Azzjoni
dwar il-Pilastru
Ewropew tadDrittijiet Soċjali

Preżentazzjoni
tal-miri
diġitali tal-UE
għall-2030

23.09.2021
29.09.2021
69

41

Bidu tannegozjati
tal-adeżjoni
mal-Albanija u
l-Maċedonja ta’
Fuq

82

