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ORDINE DE ZI 

     a şedinţei din 10 decembrie 2015, ora 10:00 

I. Redactarea opiniilor asupra documentelor analizate în ședința din 8 decembrie 2015:  
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Lucrând împreună pentru 

locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în 
sprijinirea Planului de investiții pentru Europa; COM (2015) 361 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor 
de capital – COM (2015) 468     

- Propunere de Regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare 
a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de 
modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a 
Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012; COM(2015) 472                                                                                                                                     

- Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții; COM(2015) 473                                                                                                                     

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană 
privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și 
monetare - COM(2015) 600                                                                                       

- Recomandare de Recomandare a Consiliului privind instituirea de consilii naționale de 
competitivitate în cadrul zonei euro - COM(2015) 601  

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Comerț pentru toți. Către o politică comercială și 
de investiții mai responsabilă - COM(2015) 497                                                                                                                                   

- Propunere de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe 
piața forței de muncă - COM(2015) 462   
     

II. Analiză/studiu 
   

- Rezultatele Consiliului JAI din 3-4 decembrie 2015 
- Lansarea procedurii de sancționare împotri va României, privind garantarea depozitelor 

bancare 
- Stadiul măsurilor în criza refugiaților 
- Acord între Consiliu și Parlamentul European privind Registrul Pasagerilor 
- Scrisoarea Președintelui Consiliului European privind referendumul din Regatul Unit 
- Ultimele măsuri în domeniul impozitării, adoptate la ECOFIN 
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