
                         Direcţia pentru Uniunea Europeană  

Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 

• Camera Deputaţilor a adoptat, în şedinţa sa din 23 mai 2017, hotărârile 
de adoptare a opiniilor referitoare la documentele: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 
Investiții - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate– COM(2016) 
763; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Social şi Economic European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 
Investiții - Energie curată pentru toți europenii– COM(2016) 860 şi 

- Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind piața internă a energiei electrice – COM(2016) 861; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de 
acțiune reînnoit - COM(2017) 200; 

- Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu - Câteva 
elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN(2016) 11. 

 

• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi emis, în şedinţa sa din 
23 mai 2017, proiectele de opinii pentru următoarele documente: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării 
energetice a deșeurilor în economia circulară - COM(2017) 34; 

- Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) 
(Text cu relevanță pentru SEE) – COM(2017) 767; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Crearea 
unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil 
pentru Uniunea Europeană - COM(2016)682 și Propunerea de Directivă a 
Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) 
- COM(2016)683 şi Propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază 
fiscală comună a societăților - COM(2016) 685. 

 

• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 24 mai 2017, proiectul 
de opinie pentru următorul document: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - 
Protecţia copiilor migranţi - COM(2017) 211. 

• Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut şi aprobat, în 
şedinţa sa din 16 mai 2017, proiectele de opinie pentru următoarele 
documente: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării 
energetice a deșeurilor în economia circulară - COM(2017) 34; 

 - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) 
(Text cu relevanță pentru SEE) – COM(2017) 767. 

 

• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 23 mai 2017, proiectul de opinie 
pentru următorul document: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - 
Protecţia copiilor migranţi - COM(2017) 211. 



 

 

 

 
 

 
 
 

II. Documente aflate în examinare 
Document Data ședinței Comisie 

COM(2017) 211 
 (fond) 

Pe ordinea de zi pentru 
lucrările din 30 – 31 

mai 2017 

Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 228 
(fond) 

Pe ordinea de zi pentru 
lucrările din 30 mai 

2017 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

29 mai – 2 iunie 2017 


