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PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European și Comitetul Regiunilor  – 
Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă 

care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora 
[COM(2019)149] 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu 
examinarea pe fond a documentului nelegislativ - Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European și 
Comitetul Regiunilor – Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de 
mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora 
[COM(2019)149], transmis cu adresa nr.3/E din 29 mai 2019 şi înregistrat sub nr.4c-
5/286/31.05.2019. 

Documentul prevede evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR). 

EIR are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare politicilor și a legislației UE din 

domeniul mediului prin identificarea cauzelor lacunelor și abordarea obstacolelor 

sistemice care împiedică integrarea aspectelor legate de mediu în toate sectoarele de 

politică. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au dezbătut Documentul sus menţionat, fişa de informare a Direcţiei pentru 

Uniunea Europeană şi punctul de vedere al Ministerului Mediului în şedinţa din 17 

septembrie 2019. 

La lucrările Comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei prezenţi la 

şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European și Comitetul Regiunilor  – Evaluarea din 2019 

a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și 

sporește calitatea vieții acestora [COM(2019)149].  
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