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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

4 – 8 iunie 2018 I. Documente examinate 

• Camera Deputaţilor a aprobat, în şedinţa sa din 6 iunie 2018, hotărârile de adoptare a opiniilor referitoare la următoarele documente: 

- Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu – COM(2018)138; 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 

aplicare a Agendei europene privind migraţia – COM(2018)250. 

 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 5 iunie 2018, opiniile referitoare la următoarele documente: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European – Noile avantaje pentru consumatori – 

COM(2018) 183; 

-  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalitățile 

de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea 

unei societăți mai sănătoase – COM(2018)233. 

 

 

 

 

II. Documente aflate în examinare 

• Comisia pentru 

industrii şi servicii 

(pe ordinea de zi) 

• Comisia pentru 

tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor (pe 

ordinea de zi din 12 

iunie) 
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11 - 15 iunie 2018 

• Comisia pentru 

afaceri europene  

 

COM(2018) 321 

 

• Comisia pentru 

industrii şi servicii 

• Comisia pentru 

tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor (pe 

ordinea de zi din 12 

iunie) 

 

 

COM(2018) 320 
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ie 

• Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport 

COM(2018) 306 

• Comisia pentru 

politică externă 

COM(2018) 450 
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ie 
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aprfebruar

ie 

http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=nl
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=559
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=560
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=561
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=562

