
1 
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

PROIECT 28 septembrie 2015 

 

                                                           ORDINE DE ZI      

     a şedinţelor din 29 septembrie și 1 octombrie 2015 

 
 

I. Finalizarea redactării opiniilor comisiei, adoptate în ședința din 28 septembrie a.c. 
pentru propunerile UE dezbătute: 

 
1. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 

Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea 
terorismului (CETS nr. 196) - COM(2015)291 și  

 
Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 
Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - 
COM(2015)292           

         
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  : Propunere de acord 

interinstituţional privind o mai bună legiferare – COM (2015) 216 
 

 

II. Analiza / studiul documentelor suport pentru propunerile de acte legislative ale UE ce 
se înscriu pe ordinea de zi a următoarei ședințe de comisie:  

 

1. Comunicare: Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de 
migranți (2015 – 2020) - COM(2015) 285 

2. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Identificarea de 
soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE -
JOIN(2015) 40 

3. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a 
Regulamentului (UE) 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție 
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internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015) 450 

4. Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în 
domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei  - 
COM(2015) 451 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în 
sensul Directivei 2013/32/UE a PE și a Cons privind procedurile comune de 
acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a 
Directivei 2013/32/UE - COM(2015) 452 

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie 
de azil - COM(2015) 454 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul de 
acțiune al UE privind returnarea - COM(2015) 453 

 

 

 

 


