
                         Direcţia pentru Uniunea Europeană  

Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 
• Camera Deputaţilor a dezbătut, în şedinţa sa din 7 noiembrie 2017, 
proiectul de hotărâre de adoptare a opiniei referitor la documentul: 
- Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu - O 
abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE - 
JOIN(2017)21.  
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa 
din 7 noiembrie 2017, proiectele de opinie referitoare la următoarele 
documente:  
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a 
industriei de apărare a UE - COM(2017)294;  
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Lansarea fondului 
european de apărare - COM(2017)295;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE - COM(2017) 358; 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM(2017) 
343. 
• Comisia pentru buget, finanțe și bănci a dezbătut şi aprobat, în 
şedinţa sa din 7 noiembrie 2017, proiectul de opinie referitor la 
următorul document:  
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida 
uniunea pieţelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în 
schimbare - COM(2017)542. 

 
 



 
 

 
 

II. Documente aflate în examinare 
Documente Data ședinței Comisia 

COM(2017) 563 și             
COM(2017)450 

(fond) 

Pe ordinea de zi pentru 
lucrările din perioada 14 – 

16 noiembrie 2017 

Comisia pentru afaceri europene 
 

COM(2017) 563  
(fond) 

Pe ordinea de zi pentru 
lucrările din 14 noiembrie 

2017 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 

COM(2017)570                  
fond 

Pe ordinea de zi pentru 
lucrările din 14 noiembrie 

2017 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale 

COM(2017)566 fond 
COM(2017)489  

fond și subsidiaritate 
COM(2017)538  

fond și subsidiaritate 
COM(2017)569  

fond și subsidiaritate 

Pe ordinea de zi pentru 
lucrările din 14 noiembrie 

2017 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 

13 – 17 noiembrie 2017 


