
                         Direcţia pentru Uniunea Europeană  

Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 
• Camera Deputaţilor a dezbătut, în şedinţa sa din 21 noiembrie 2017, 
proiectele de hotărâre de adoptare a opiniilor referitoare la 
documentele: 
- Comunicare Comună către Parlamentul European și Consiliu - Reziliență, 
prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice 
pentru UE - JOIN(2016)450;  
- Propunere de Recomandare a Consiliului privind un Cadru european 
pentru programe de ucenicie de calitate și eficace - COM(2016)563. 
• Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 14 noiembrie a.c., opinia 
pentru următorul document: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
menținerea și consolidarea spațiului Schengen - COM(2017)570. 
• Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 
dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 21 noiembrie a.c., opinia pentru 
următorul document: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
menținerea și consolidarea spațiului Schengen - COM(2017)570 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa 
din 21 noiembrie a.c., opiniile pentru următoarele documente: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida 

uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în 
schimbare - COM(2017) 542; 
- Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât 
numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - 
COM(2017) 489; 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social European - În continuarea Planului de acțiune privind 
TVA Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii - 
COM(2017)566; 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la 
rezultatele Agendei europene privind migrația - COM(2017)558. 

• Comisia pentru buget, finanțe și bănci a dezbătut şi aprobat, în şedinţa 
sa din 22 noiembrie a.c., opinia pentru următorul document: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social European - În continuarea Planului de acțiune privind 
TVA - Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii - 
COM(2017)566; 

• Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor 
norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului 
definitiv de impozitare a comerțului dintre statele  membre - 
COM(2017)569. 

 



 
II.     Cu termen de examinare 

Document Termen Comisie 
COM(2017) 637 

(fond) 
29 noiembrie 2017 Comisia pentru industrii și servicii 

 
COM(2017) 637 

(fond) 
29 noiembrie 2017, se 
află pe ordinea de zi a 

comisiei din 28 
noiembrie 2017 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 
 

COM(2017) 570 
(fond) 

29 noiembrie 2017 Comisia juridică, de disciplină și imunități   
 

  

 

 

 

27 noiembrie – 1 decembrie 2017 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&cam=2

