
I. Do
 

• Comi
din 28 ma
‐ Comunic
Economic
către  un
durabilita
‐ Comunic
Economic
Europei: 
acestora ‐
•  Comisi
servicii sp
proiectul 
‐  Comun
Comitetu
Următorii
pentru du
   • Comis
şedinţa  s
documen
‐   Com
Comitetu
Următorii
pentru du

 

           

ocumente exa

isia pentru afac
artie 2017, opin
carea Comisiei c
c  și  Social  Euro
n  viitor  europ
ate ‐  COM(2016
carea Comisiei c
c  și  Social  Euro
inițiativa  privin
‐ COM(2016)73
ia  pentru  agri
pecifice a dezbă
de opinie pentr
nicare  a  Com
l  Economic  și
i  pași  către  un 
urabilitate ‐  CO
sia pentru medi
a  din  27 marti
t: 

municare  a  Com
l  Economic  și
i  pași  către  un 
urabilitate ‐ COM

               D

Exam

aminate 

ceri europene a
ii pentru următ
către Parlament
opean  și  Comite
pean  durabil  ‐
6) 739; 
către Parlament
opean  și  Comite
nd  întreprinder
3.   
icultură,  silvicu
ătut şi aprobat, î
ru următorul do
isiei  către  Pa
  Social  Europ
viitor  europea
M(2016) 739. 
iu și echilibru e
ie  2017,  proiec

misiei  către  P
  Social  Europ
viitor  europea

M(2016) 739. 

Direcţia

inarea doc

a dezbătut  și e
oarele docume
tul European, C
etul  Regiunilor 
‐  Acțiunea  eu

tul European, C
etul  Regiunilor 
rile  nou‐înființa

ultură,  industr
în şedinţa sa di
ocument: 
arlamentul  Eur
ean  și  Comite
an  durabil  ‐ Acț

ecologic a dezbă
ctul  de  opinie 

arlamentul  Eu
ean  și  Comite
an  durabil  ‐ Acț

a pentru

cumentelo

mis,  în  ședința 
nte:  
Consiliu, Comite
‐   Următorii  p
uropeană  pent

Consiliu, Comite
‐  Viitorii  lideri 
ate  și  extinder

rie  alimentară 
n 27 martie 201

ropean,  Consil
etul  Regiunilor
țiunea  europea

ătut şi  aprobat,
pentru  următo

ropean,  Consil
etul  Regiunilor
țiunea  europea

u Uniun

or europen

sa 

tul 
ași 
tru 

tul 
ai 

rea 

și 
17, 

iu, 
r  ‐  
nă 

, în 
rul 

iu, 
r  ‐  
nă 

•  Co
dezbă
opinie
‐ Com
și  Co
fluxur
‐ Com
Consi
Planu
•  C
şi  ad
urmă
‐  Pro
privin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nea Eur

ne la Came

misia  pentru  a
ătut  şi    adopta
e pentru următo
municare Comu
onsiliu  ‐  Migraț
rilor de migrație
municarea Comis
liu, Comitetul E
ul de acțiune eu
Comisia pentru 
optat, în şedinţ
torul document
opunere  de  dir
nd dreptul de au

ropeană

era Deputa

apărare,  ordine
t,  în  şedinţa  sa
oarele documen
nă către Parlam
ția  pe  ruta  ce
e, salvarea de vi
siei către Parlam
Economic și Soci
ropean în dome
tehnologia info
ţa sa din 29 ma
t: 
rectivă  a  Parla
utor pe piața un

ă 

aţilor 

e  publică  și  si
a  din  28 martie
nte: 
mentul Europea
entral‐meditera
ieți omenești ‐ J
mentul Europea
ial European și 
eniul apărării ‐ C
ormației și com
rtie 2017, proie

mentului  Euro
nică digitală ‐ CO

iguranță  națio
e  2017,  proiect

an, Consiliul Eur
neană  ‐  Gestio
JOIN(2017) 4; 
n, Consiliul Euro
Comitetul Regiu
COM(2016)950.
municațiilor a de
ectul de opinie 

pean  și  a  Con
OM(2016)593. 

 

nală  a 
tele  de 

ropean 
onarea 

opean, 
unilor ‐ 
 
ezbătut 
pentru 

nsiliului 


