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  Propuneri legislative  Data 

 

Parlamentul 

European 

Consiliul 

Uniunii 

Europene 

Triloguri 

 Adoptate      

1  Regulamentul (UE) 

2017/1129 al 

Parlamentului European și 

al Consiliului din 14 iunie 

2017 privind prospectul 

care trebuie publicat în 

cazul unei oferte publice 

de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori 

mobiliare la 

tranzacționare pe o piață 

reglementată 

Iunie 

2017 

   

2  Regulamentul (UE) 

2017/1991 al 

Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 

octombrie 2017 privind 

fondurile europene cu 

capital de risc și fondurile 

europene de 

antreprenoriat social 

Octo

mbrie 

2017 

   

3  Regulamentul (UE) 

2017/2402 al 

Parlamentului European și 

al Consiliului din 12 

decembrie 2017 de 

stabilire a unui cadru 

general privind 

securitizarea și de creare a 

unui cadru specific pentru 

o securitizare simplă, 

transparentă și 

standardizată 

Dece

mbrie 

2017 

   

 Propuse   

 
   

4  Propunerea de directivă a 

Parlamentului European și 

a Consiliului privind 

cadrele de restructurare 

preventivă, a doua șansă 

și măsurile de sporire a 

eficienței procedurilor de 

restructurare, de 

insolvență și de remitere 

de datorie 

Noie

mbrie 

2016 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

septembrie 

2018 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

octombrie 

2018 

Triloguri 

în curs 

începând 

din 

octombrie 

2018 

5  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind un produs 

paneuropean de pensii 

personale (PEPP) 

Iunie 

2017 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

septembrie 

2018 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

iunie 2018 

Triloguri 

în curs 

începând 

din 

octombrie 

2018 
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6  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

de modificare a 

regulamentelor de 

instituire a Autorității 

Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe 

(ESMA) și a celorlalte 

autorități europene de 

supraveghere, inclusiv 

normele consolidate cu 

privire la combaterea 

spălării banilor propuse în 

septembrie 2018, precum 

și actele asociate 

Septe

mbrie 

2017  

Nu s-a luat încă 

o decizie 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

7  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind cerințele 

prudențiale pentru firmele 

de investiții și Propunerea 

de directivă a 

Parlamentului European și 

a Consiliului privind 

supravegherea prudențială 

a firmelor de investiții 

Dece

mbrie 

2017 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

septembrie 

2018 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

8  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind furnizorii 

europeni de servicii de 

finanțare participativă 

(ECSP) pentru 

întreprinderi 

Marti

e 

2018 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

noiembrie 2018 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

9  Propunerea de directivă a 

Parlamentului European și 

a Consiliului privind 

emiterea de obligațiuni 

garantate și supravegherea 

publică a obligațiunilor 

garantate și Propunerea de 

regulament al 

Parlamentului European și 

al Consiliului privind 

expunerile sub formă de 

obligațiuni garantate 

Marti

e 

2018 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

noiembrie 2018 

Mandat de 

negociere 

preconizat în 

curând 

Nu au 

început 

10  Propunerea de directivă a 

Parlamentului European și 

a Consiliului privind 

distribuția transfrontalieră 

a fondurilor de plasament 

colectiv și Propunerea de 

regulament al 

Parlamentului European și 

Marti

e 

2018 

Mandat de 

negociere 

preconizat în 

curând 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

iunie 2018 

Nu au 

început 
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al Consiliului privind 

facilitarea distribuției 

transfrontaliere a 

fondurilor de plasament 

colectiv 

11  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind legea aplicabilă 

efectelor față de terți ale 

cesiunilor de creanțe 

Marti

e 

2018 

Nu s-a luat încă 

o decizie 

Nu s-a luat 

încă o decizie  

Nu au 

început 

12  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind promovarea 

utilizării piețelor de 

creștere pentru IMM-uri 

Mai 

2018 

Nu s-a luat încă 

o decizie 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

13  Propunerea de regulament 

de modificare a EMIR în 

ceea ce privește 

procedurile și autoritățile 

implicate în autorizarea 

contrapărților centrale și 

cerințele pentru 

recunoașterea 

contrapărților centrale din 

țări terțe 

(EMIR – Supravegherea 

contrapărților centrale) 

Iunie 

2017 

Mandat de 

negociere 

obținut în mai 

2018 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

 Finanțare durabilă     
14  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind instituirea unui 

cadru care să faciliteze 

investițiile durabile 

(taxonomie) 

Mai 

2018 

Nu s-a luat încă 

o decizie 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

15  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind informările 

referitoare la investițiile 

durabile și riscurile legate 

de durabilitate 

Mai 

2018 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

noiembrie 2018 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

16  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

de modificare a 

Regulamentului (UE) 

2016/1011 privind indicii 

de referință pentru 

activitățile cu impact 

scăzut în ceea ce privește 

emisiile de carbon și 

Mai 

2018 

Nu s-a luat încă 

o decizie 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 
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indicii de referință pentru 

activitățile cu impact 

pozitiv în ceea ce privește 

emisiile de carbon 

 Alte propuneri importante legate de uniunea 

piețelor de capital 
   

  Propunerea de regulament 

de modificare a EMIR în 

ceea ce privește obligația 

de compensare, cerințele 

de raportare, tehnicile de 

atenuare a riscurilor 

pentru contractele 

derivate extrabursiere care 

nu sunt compensate, 

cerințele aplicabile 

registrelor centrale de 

tranzacții (EMIR în cadrul 

REFIT) 

Mai 

2017 

Mandat de 

negociere 

obținut în iunie 

2018 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

decembrie 

2017  

Triloguri 

în curs 

începând 

din iulie 

2018 

  Propunerea de regulament 

al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind un cadru pentru 

redresarea și rezoluția 

contrapărților centrale 

Noie

mbrie 

2016 

Mandat de 

negociere 

obținut în 

ianuarie 2018 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu au 

început 

  Propunerea de directivă a 

Consiliului privind o bază 

fiscală consolidată 

comună a societăților 

(CCCTB) 

Octo

mbrie 

2016 

Aprobată astfel 

cum a fost 

modificată în 

martie 2018 

Nu s-a luat 

încă o decizie 

Nu se 

aplică 

 


