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Anexa I: Inițiative noi 

Nr. Obiectivul de politică Inițiative
1
  

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții 

1.  Relansarea investițiilor în Europa Comunicare privind Planul de investiții pentru Europa: bilanțul realizărilor și etapele următoare (propunere fără 

caracter legislativ, T4 2018) 

2.  Un viitor durabil pentru Europa Document de reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030, privind acțiunile întreprinse pentru a îndeplini 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, inclusiv privind Acordul de la Paris privind schimbările climatice” 
(propunere fără caracter legislativ, T4 2018) 

O piață unică digitală conectată 

3.  Finalizarea pieței unice digitale  Plan coordonat cu privire la dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa (propunere fără caracter legislativ, 

T4 2018); Plan de acțiune privind dezinformarea (propunere fără caracter legislativ, T4 2018); Recomandarea 

Comisiei de stabilire a unui format pentru Registrul electronic european de dosare medicale (propunere fără 

caracter legislativ, T1 2019) 

O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice 

4.  Punerea în aplicare a Acordului de la Paris Strategie pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE, în conformitate cu Acordul 

de la Paris (în perspectiva Conferinței privind schimbările climatice de la Katowice, din 3-14 decembrie) 
(propunere fără caracter legislativ, T4 2018) 

5.  Finalizarea uniunii energetice Al 4-lea raport privind starea uniunii energetice (propunere fără caracter legislativ, T1 2019); Raport referitor la 

Planul de acțiune strategic privind bateriile (propunere fără caracter legislativ, T1 2019) 

6.  Viitorul politicii privind clima și energia Către un nou cadru instituțional pentru politica noastră în domeniul energiei și al climei până în 2025: opțiuni 

pentru consolidarea votului cu majoritate calificată și pentru o posibilă reformă a Tratatului Euratom (propunere 

fără caracter legislativ, T1 2019) 

7.  Obiective în materie de eficiență energetică – 

pregătiri pentru Brexit 

Propunere de adaptare a trimiterilor la obiectivele UE în materie de eficiență energetică (exprimate în valori absolute) 

pentru 2030 la o UE cu 27 de state membre (propunere legislativă, articolul 194 din TFUE, T4 2018) (pregătirea pentru 

Brexit) 

                                                 
1 În prezenta anexă, Comisia furnizează informații suplimentare, în măsura în care acestea sunt disponibile, cu privire la inițiativele incluse în programul său de lucru, în conformitate cu Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare. Aceste informații, inserate între paranteze sub descrierea fiecărei inițiative, sunt oferite doar cu titlu orientativ și pot suferi modificări în cursul 

procesului pregătitor, în special în funcție de rezultatul unei eventuale evaluări a impactului. Elementele evidențiate cu gri se referă la inițiative care oferă o perspectivă privind viitorul Uniunii. 
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Nr. Obiectivul de politică Inițiative
1
  

O piață internă mai integrată și mai echitabilă, cu o bază industrială mai puternică 

8.  O piață unică echitabilă și pregătită să facă față 

provocărilor viitorului 

Comunicare „Către o piață unică pe deplin funcțională, într-un mediu global în schimbare rapidă: eliminarea 

barierelor și valorificarea noilor oportunități în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor (propunere fără caracter 

legislativ, T4 2018) 

9.  Protecția sănătății Comunicare privind un cadru cuprinzător al Uniunii Europene privind perturbatorii endocrini (propunere fără 

caracter legislativ, T4 2018) 

10.  O legiferare mai eficientă privind piața unică O legiferare mai eficientă în domeniul fiscal: identificarea domeniilor în care se poate trece la votul cu majoritate 

calificată (propunere fără caracter legislativ, T1 2019); O legiferare mai eficientă în domeniul politicii sociale: 

identificarea domeniilor în care se poate consolida votul cu majoritate calificată (propunere fără caracter legislativ, 

T1 2019) 

O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă 

11.  Promovarea rolului internațional al monedei euro Comunicare privind consolidarea rolului internațional al monedei euro (propunere fără caracter legislativ, T4 2018) 

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă 

12.  Statul de drept Consolidarea în continuare a cadrului privind statul de drept din 2014 (propunere fără caracter legislativ, T1 2019) 

Către o nouă politică privind migrația 

13.  Punerea în aplicare a politicii comune în materie 

de vize 

Comunicare privind reciprocitatea vizelor (propunere fără caracter legislativ, T4 2018)  

14.  Politica în domeniul vizelor – pregătiri pentru 

Brexit 

Propunere de introducere a Regatului Unit fie pe lista țărilor terțe cărora li se aplică obligativitatea vizelor, fie pe lista 

țărilor terțe cu regim de călătorie fără viză [propunere legislativă, articolul 77 alineatul (2) din TFUE, T4 2018] 

(pregătirea pentru Brexit) 

O Uniune a schimbărilor democratice 

15.  Comunicarea privind Europa Comunicare privind modul prin care Uniunea să devină mai unită, mai puternică și mai democratică din punctul 

de vedere al comunicării (propunere fără caracter legislativ, T2 2019) 
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Anexa II: Inițiative REFIT
2
 

Nr. Titlul Descriere 

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții  

1.  Verificarea adecvării Directivei-cadru privind apa și 

a Directivei privind inundațiile, împreună cu 

evaluarea Directivei privind tratarea apelor urbane 

reziduale 

Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) este instrumentul cel mai cuprinzător al politicii UE în domeniul apei, 

iar principalul său obiectiv este de a proteja resursele de apă ale UE și de a le permite să ajungă într-o stare bună. 

Verificarea adecvării va evalua această directivă, alte două directive care sunt direct legate de aceasta 

(Directiva 2006/118/CE privind apele subterane și Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului) și 

Directiva privind inundațiile (2007/60/CE), care a fost catalizatorul pentru introducerea unei abordări bazate pe gestionarea 

riscurilor în cazul inundațiilor în întreaga UE. Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE) este strâns 

legată de Directiva-cadru privind apa, fiind esențială pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

2.  Verificarea adecvării Directivelor privind calitatea 

aerului înconjurător 

Această verificare a adecvării, care se speră că va fi finalizată în 2019, va analiza performanța Directivelor UE privind 

calitatea aerului înconjurător (2008/50/CE și 2004/107/CE). Aceste directive stabilesc standarde privind calitatea aerului 

care trebuie să fie îndeplinite în întreaga UE și impun statelor membre obligativitatea respectării unor cerințe legate de 

monitorizarea și evaluarea corespunzătoare a calității aerului pe teritoriul lor, într-un mod armonizat și comparabil.  

3.  Evaluarea Regulamentului privind transferul de 

deșeuri. 

În cadrul evaluării Regulamentului (CE) nr. 1013/2006, vor fi analizate toate aspectele legate de punerea sa în aplicare, 

inclusiv problema comerțului ilegal cu produse din deșeuri și, de asemenea, se va da curs opiniei IX.3.a-c a platformei 

REFIT, adoptate la 19.3.2018, care consideră că ar trebui adăugate mai multe tipuri de deșeuri pe „lista verde” și în care se 

subliniază sarcina care rezultă pentru întreprinderi din obligația de înregistrare care le revine transportatorilor de deșeuri din 

toate statele membre.  

O piață internă mai integrată și mai echitabilă, cu o bază industrială mai puternică 

4.  Evaluarea Directivei privind protecția juridică a 

desenelor și modelelor industriale și a 

Regulamentului privind desenele și modelele 

industriale comunitare. 

Evaluarea Directivei 98/71/CE și a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 va furniza o analiză aprofundată a funcționării generale 

a sistemului de protecție a desenelor și modelelor industriale în Uniunea Europeană, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 

național, în special având în vedere recenta revizuire a legislației UE privind mărcile comerciale, dezvoltarea de noi 

tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D, și piața pieselor de schimb. 

                                                 
2
 Prezenta anexă trece în revistă cele mai importante evaluări și verificări ale adecvării legislației pe care le vom întreprinde, inclusiv activitatea de evaluare a acțiunilor întreprinse pentru a da curs opiniilor 

exprimate prin intermediul platformei REFIT. 

https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-environment-ix3a-c-regulation-shipment-waste_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-environment-ix3a-c-regulation-shipment-waste_en
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Nr. Titlul Descriere 

5.  Evaluarea Regulamentului privind produsele pentru 

construcții  

Evaluarea Regulamentului 305/2011 este legată de opinia XII.8.b a platformei REFIT, adoptată la 7.6.2017, care invită 

Comisia să reanalizeze obligativitatea menținerii declarației referitoare la performanță timp de 10 ani, având în vedere 

distincția dintre comercianții cu amănuntul care își vând produsele sau serviciile întreprinderilor și/sau consumatorilor, 

precum și de opinia XII.8.c a platformei REFIT , adoptată la 23.11.2017, și opinia XII.8.a a platformei REFIT, adoptată la 

27-28.6.2016. 

6.  Evaluarea limitelor maxime de reziduuri de 

pesticide și autorizarea produselor de protecție a 

plantelor. 

Această evaluare va examina procedura de autorizare și, în special, sistemul dual de autorizare a substanței active la nivelul 

UE și a produsului de protecție a plantelor la nivel național și întârzierea în intervalul de timp necesar până la introducerea 

pe piață; recunoașterea reciprocă a nivelului național, sistemul comparativ pentru a permite înlocuirea cu substanțe mai 

puțin periculoase, sistemul de fixare a limitelor maxime de reziduuri, asigurarea respectării sale și costurile sistemului. 

Evaluarea se referă la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Această evaluare va analiza 

aspectele sesizate în opinia XI.10.a a platformei REFIT privind substanțele cu utilizări/surse multiple – clorat, adoptată la 

data de 7.6.2017. 

O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă 

7.  Verificarea adecvării raportării în materie de 

supraveghere  

Această verificare a adecvării va analiza cerințele de raportare transsectorială către autoritățile de supraveghere care decurg 

din legislația UE privind serviciile financiare (de exemplu, Directivele privind cerințele de capital – CRR/CRD IV, 

Directiva privind piețele instrumentelor financiare – MiFID/MiFIR, Regulamentul privind infrastructura pieței europene – 

EMIR etc.). Aceasta dă curs opiniei X.13.a a platformei REFIT, adoptată la 27.6.2016. 

8.  Verificarea adecvării comunicării informațiilor de 

către întreprinderi 

Această verificare a adecvării va evalua cerințele de prezentare de informații impuse întreprinderilor, inclusiv Directiva 

contabilă (2013/34/UE), Directiva privind raportarea nefinanciară (2014/95/UE), Directiva privind transparența 

(2013/50/UE)și Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 privind standardele internaționale de contabilitate. 

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă  

9.  Evaluarea Directivei privind remunerația egală 

pentru muncă egală și pentru o muncă de valoare 

egală  

Evaluarea Directivei 2006/54/CE se va concentra asupra modului în care dispozițiile legislative existente privind 

remunerarea egală au fost aplicate în practică, asupra abordărilor care au fost puse în aplicare în statele membre ale UE, 

asupra eficacității măsurilor de asigurare a respectării lor și asupra măsurii în care au fost atinse obiectivele lor inițiale.  

10.  Directiva privind creditul de consum (Directiva 

2008/48/CE) și Directiva privind comercializarea la 

distanță a serviciilor financiare de consum 

(Directiva 2002/65/CE) 

În cadrul evaluării Directivei 2008/48/CE și a Directivei 2002/65/CE, se va analiza funcționarea pieței creditelor de 

consum, precum și a comercializării și a vânzării la distanță a serviciilor financiare cu amănuntul. Evaluarea privind piața 

creditelor de consum se va apleca în special asupra problemele sesizate în opinia (VI.4.a-f) a platformei REFIT, adoptată la 

21.9.2017.  

https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-internal-market-xii8b-construction-product-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-internal-market-ref-xii8c-construction-products-regulation-cpr_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-internal-market-xii8a-construction-product-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-health-and-food-safety-xi10a-multiple-use-multiple-source-substances-chlorate_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-financial-services-financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-consumer-policy-vi4a-f-consumer-credit-directive_en
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Anexa III: Propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor  

Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții 

1.  Pachetul privind economia 

circulară 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind calitatea 

apei destinate consumului uman (reformare)** 

COM(2017) 753 final 

2017/0332 (COD) 1.2.2018 

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

cerințele minime pentru reutilizarea apei** 

COM(2018) 337 final 

2018/0169 (COD) 28.5.2018 

  Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind reducerea 

impactului anumitor produse din plastic asupra mediului** 

COM(2018) 340 final 

2018/0172 (COD) 30.5.2018 

2.   Controlul pescuitului Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului** 

COM(2018) 368 final 

2018/0193 (COD) 30.5.2018 

3.  Alinierea obligațiilor de raportare 

în domeniul politicii de mediu 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a 

Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a 

Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) 

nr. 2173/2005 ale Consiliului** 

COM(2018) 381 final 

2018/0205 (COD) 31.5.2018 

4.  Cerințe de accesibilitate aplicabile 

produselor și serviciilor 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de apropiere a 

actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de 

accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor* 

COM(2015) 615 final 

2015/0278 (COD) 2.12.2015 

5.  Cadrul financiar multianual Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Programului de sprijin pentru reforme 

COM(2018) 391 final 

2018/0213 (COD) 

31.5.2018 

                                                 
3
 *= propunere menționată în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru anii 2018 și 2019, semnată de către președinții Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei 

**= dosare prioritare din Programul de lucru al Comisiei pentru 2018 și din scrisoarea de intenție din 2018 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului InvestEU 

COM(2018) 439 final 

2018/0229 (COD) 

6.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a 

sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene 

COM(2018) 327 final 

2018/0132 (APP)  

2.5.2018 

 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene COM(2018) 325 final 

2018/0135 (CNS) 

2.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) 

nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea 

adăugată 

COM(2018) 328 final 

2018/0133 (NLE) 

2.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele și procedura de punere la dispoziție a 

resurselor proprii bazate pe baza fiscală consolidată comună a societăților, pe sistemul Uniunii Europene de 

comercializare a certificatelor de emisii și pe deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate și 

privind măsurile menite să răspundă necesităților trezoreriei 

COM(2018) 326 final 

2018/0131 (NLE) 

2.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027 

COM(2018) 322 final 

2018/0132 (APP)  

2.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a programului de asistență pentru 

dezafectarea nucleară a centralei nucleare de la Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului 

COM(2018) 466 final 

2018/0251 (NLE) 

13.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a unui program financiar specific pentru 

dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului 

(Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului 

COM(2018) 467 final 

2018/0252 (NLE) 

13.6.2018 

 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a 

întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor 

avantaje conexe 

COM(2018) 445 final 

2018/0235 (NLE) 

7.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) 

nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

COM(2018) 390 final 

2018/0210 (COD) 

12.6.2018 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1293/2013 

COM(2018) 385 final 

2018/0209 (COD) 

1.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 

COM(2018) 380 final 

2018/0202 (COD) 

30.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Fondul social european plus (FSE+) 

COM(2018) 382 final 

2018/0206 (COD) 

30.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal 

COM(2018) 442 final 

2018/0232 (COD) 

8.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal 

COM(2018) 443 final 

2018/0233 (COD) 

8.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro 

împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) 

COM(2018) 369 final 

2018/0194 (COD) 

31.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor 

COM(2018) 387 final 

2018/0212 (COD) 

31.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) 

nr.1306/2013 

COM(2018) 393 final 

2018/0217 (COD) 

1.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor 

produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, 

prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a 

Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea 

regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din 

domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee 

COM(2018) 394 final 

2018/0218 (COD) 

1.6.2018 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în 

cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului 

COM(2018) 392 final 

2018/0216 (COD) 

1.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

nr. 283/2014 

COM(2018) 438 final 

2018/0228 (COD) 

6.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și 

mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, 

(UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 

COM(2018) 441 final 

2018/0231 (COD) 

7.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE 

COM(2018) 447 final 

2018/0236 (COD) 

6.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Fondului european de apărare 

COM(2018) 476 final 

2018/0254 (COD) 

13.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 

[Regulamentul privind corpul european de solidaritate] 

COM(2018) 440 final 

2018/0230 (COD) 

11.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 

COM(2018) 366 final 

2018/0190 (COD) 

30.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr.1288/2013 

COM(2018) 367 final 

2018/0191 (COD) 

30.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate 

internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize 

COM(2018) 375 final 

2018/0196 (COD) 

29.5.2018 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune 

COM(2018) 372 final 

2018/0197 (COD) 

30.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un 

mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier 

COM(2018) 373 final 

2018/0198 (COD) 

29.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul 

european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 

COM(2018) 374 final 

2018/0199 (COD) 

29.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 al 

Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale 

COM(2018) 398 final 

2018/0222 (NLE)  

6.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare 

și de diseminare 

COM(2018) 435 final 

2018/0224 (COD)  

7.6.2018 

 Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a 

programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 

COM(2018) 436 final 

2018/0225 (COD)  

7.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a programului pentru cercetare și formare 

al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-

cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” 

COM(2018) 437 final 

2018/0226 (NLE)  

7.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 

COM(2018) 434 final 

2018/0227 (COD)  

6.6.2018 

6.  Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei 

(MIE)(2014-2020): retragerea 

Regatului Unit din Uniune [de 

modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 1316/2013]  

(pregătirea pentru Brexit) 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune 

COM(2018) 568 final 

2018/0299 (COD)  

1.8.2018 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

7.  Norme și standarde comune pentru 

organizațiile cu rol de inspecție și 

control al navelor: retragerea 

Regatului Unit din Uniune [de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 391/2009]  

(pregătirea pentru Brexit) 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune 

COM(2018) 567 final 

2018/0298 (COD) 1.8.2018 

O piață unică digitală conectată 

8.  Contractele digitale Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital* 

COM(2015) 634 final 

2015/0287 (COD) 9.12.2015 

  Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de 

bunuri* 

COM(2015) 635 final 

2015/0288 (COD) 9.12.2015 

9.  Punerea în aplicare și funcționarea 

numelui de domeniu de prim nivel 

.eu  

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei** 

COM(2018) 231 final 

2018/0110 (COD) 27.4.2018 

10.  Reutilizarea informațiilor din 

sectorul public (reformare) 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public (reformare)** 

COM(2018) 234 final 

2018/0111 (COD) 25.4.2018 

11.  Promovarea echității și a 

transparenței pentru întreprinderile 

care utilizează servicii de 

intermediere online 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online* 

COM(2018) 238 final 

2018/0112 (COD) 26.4.2018 

12.  Respectarea vieții private și 

protecția datelor cu caracter 

personal în comunicațiile 

electronice (confidențialitatea în 

mediul electronic)  

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare 

a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)* 

COM(2017) 10 final 

2017/0003 (COD) 10.1.2017 

13.  Securitatea cibernetică Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și 

privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind 

securitatea cibernetică”)* 

COM(2017) 477 final 

2017/0225 (COD) 13.9.2017 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

   Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Centrului european de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în domeniul securității 

cibernetice, a tehnologiei și a cercetării și a Rețelei de centre naționale de coordonare. Contribuția Comisiei 

Europene la reuniunea liderilor din 19-20 septembrie 2018 de la Salzburg** 

COM(2018) 630 final 

2018/0328 (COD) 12.9.2018 

14.  Pachetul privind drepturile de 

autor 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind dreptul de 

autor pe piața unică digitală* 

COM(2016) 593 final 

2016/0280 (COD) 14.9.2016 

   Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii 

online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio* 

COM(2016) 594 final 

2016/0284 (COD) 14.9.2016 

O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice 

15.  Pachetul privind mobilitatea și 

schimbările climatice 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi** 

COM(2018) 284 final 

2018/0143 (COD) 17.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare, 

ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare 

ușoare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)* 

COM(2017) 676 final 

2017/0293 (COD) 8.11.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața 

internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul* 

COM(2017) 647 final 

2017/0288 (COD) 8.11.2017 

  Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate 

de mărfuri între state membre* 

COM(2017) 648 final 

2017/0290 (COD) 8.11.2017 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct 

de vedere energetic* 

COM(2017) 653 final 

2017/0291 (COD) 8.11.2017 

16.  Norme comune pentru piața 

internă în sectorul gazelor 

naturale: conducte către și dinspre 

țările terțe 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale** 

COM(2017) 660 final 

2017/0294 (COD) 8.11.2017 

17.  Pachetul privind energia curată  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE* 

COM(2016) 862 final 

2016/0377 (COD) 

30.11.2016 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

(reformare)* 

COM(2016) 863 final 

2016/0378 (COD) 

30.11.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piața 

internă a energiei electrice (reformare)* 

COM(2016) 861 final 

2016/0379 (COD) 

30.11.2016 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind normele 

comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)* 

COM(2016) 864 final 

2016/0380 (COD) 

30.11.2016 

18.  Pachetul „Europa în mișcare” Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de 

transport** 

COM(2018) 277 final 

2018/0138 (COD)  

17.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE** 

COM(2018) 278 final 

2018/0139 (COD)  

17.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

informațiile electronice privind transportul de mărfuri** 

COM(2018) 279 final 

2018/0140 (COD)  

17.5.2018 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier 

de mărfuri* 

COM(2017) 282 final 

2017/0113 (COD)  

31.5.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri* 

COM(2017) 275 final 

2017/0114 (COD)  

31.5.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu 

privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 

transportului rutier** 

COM(2017) 278 final 

2017/0121 (COD)  

31.5.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și 

săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul 

tahografelor** 

COM(2017) 277 final 

2017/0122 (COD)  

31.5.2017 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea 

adaptării lor la evoluțiile sectorului* 

COM(2017) 281 final 

2017/0123 (COD)  

31.5.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 

interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de 

informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (Text cu relevanță pentru 

SEE)* 

COM(2017) 280 final 

2017/0128 (COD)  

31.5.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor 

la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții 

referitoare la taxarea vehiculelor** 

COM(2017) 276 final 

2017/0115 (CNS)  

31.5.2017 

19.  Renunțarea la schimbarea 

sezonieră a orei 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de renunțare la 

schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE** 

COM(2018) 639 final 

2018/0332 (COD)  

12.9.2018 

O piață internă mai integrată și mai echitabilă, cu o bază industrială mai puternică 

20.  Pachetul privind finanțarea 

durabilă 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile** 

COM(2018) 353 final 

2018/0178 (COD)  

24.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei 

(UE) 2016/2341** 

COM(2018) 354 final 

2018/0179 (COD)  

24.5.2018 

 Propunere 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 indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în 

ceea ce privește emisiile de carbon** 

COM(2018) 355 final 

2018/0180 (COD)  

24.5.2018 

21.  Fonduri de investiții 

transfrontaliere 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de 

investiții colective** 

COM(2018) 92 final 

2018/0041 (COD)  

12.3.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni 

garantate** 

COM(2018) 93 final 

2018/0042 (COD)  

12.3.2018 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind emiterea de 

obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a 

Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE** 

COM(2018) 94 final 

2018/0043 (COD)  

12.3.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor 

(UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013** 

COM(2018) 110 final 

2018/0045 (COD)  

12.3.2018 

22.  Servicii de finanțare participativă Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare** 

COM(2018) 99 final 

2018/0047 (COD)  

8.3.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi** 

COM(2018) 113 final 

2018/0048 (COD)  

8.3.2018 

23.  Acoperirea minimă a pierderilor 

pentru expunerile neperformante 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru 

expunerile neperformante* 

COM(2018) 134 final 

2018/0060 (COD)  

14.3.2018 

24.  Modificări ale Regulamentului 

privind infrastructura pieței 

europene 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Consiliului în ceea ce privește obligația de compensare, 

suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru 

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și 

supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții** 

COM(2017) 208 final 

2017/0090 (COD) 

4.5.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce 

privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru 

recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe** 

COM(2017) 331 final 

2017/0136 (COD)  

20.9.2017 

25.  Produsul paneuropean de pensii 

personale (PEPP)  

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un 

produs paneuropean de pensii personale (PEPP)** 

COM(2017) 343 final 

2017/0143 (COD)  

29.6.2017 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

26.  Sarcinile, guvernanța și finanțarea 

autorităților europene de 

supraveghere 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene 

de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) 

nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori 

mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a 

Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului 

(UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind 

fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați 

ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura 

performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2017/1129 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** 

COM(2017) 536 final 

2017/0230 (COD) 

20.9.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare 

și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de 

reasigurare (Solvabilitate II)** 

COM(2017) 537 final 

2017/0231 (COD)  

20.9.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul 

Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic** 

COM(2017) 538 final 

2017/0232 (COD)  

20.9.2017 

27.  Cerințe și supravegherea firmelor 

de investiții 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) 

nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010** 

COM(2017) 790 final 

2017/0359 (COD)  

20.12.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 

supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 

2014/65/UE** 

COM(2017) 791 final 

2017/0358 (COD)  

20.12.2017 

28.  Comunicarea de informații privind 

impozitul pe profit 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de 

informații privind impozitul pe profit** 

COM(2016) 198 final 

2016/0107 (COD)  

12.4.2016 
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29.  Transparența și durabilitatea 

evaluării riscurilor a UE în ceea ce 

privește lanțul alimentar 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 

2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 

[privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind 

aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a 

Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii 

alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind 

produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]** 

COM(2018) 179 final 

2018/0088 (COD)  

11.4.2018 

30.  Dimensiunea socială a pieței 

interne 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a unei Autorități Europene a Muncii** 

COM(2018) 131 final 

2018/0064 (COD)  

13.3.2018 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (a treia serie)** 

COM(2018) 171 final 

2018/0081 (COD)  

5.4.2018 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 

transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană** 

COM(2017) 797 final 

2017/0355 (COD)  

21.12.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 

Consiliului** 

COM(2017) 253 final 

2017/0085 (COD)  

26.4.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului** 

COM(2016) 531 final 

2016/0256 (COD)  

23.8.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a 

Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)* 

COM(2016)815 final 

2016/0397 (COD)  

13.12.2016 

31.  Sistemul comun al taxei pe 

valoarea adăugată: regimul special 

pentru întreprinderile mici 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul 

comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici** 

COM(2018) 21 final 

2018/0006 (CNS)  

18.1.2018 



 

17 

Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

32.  O impozitare echitabilă Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale 

pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale** 

COM(2018) 148 final 

2018/0073 (CNS)  

21.3.2018 

 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a normelor referitoare la impozitarea societăților 

în cazul unei prezențe digitale substanțiale** 

COM(2018) 147 final 

2018/0072 (CNS)  

21.3.2018 

33.  Pachetul de reforme privind taxa 

pe valoarea adăugată 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește 

armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea 

sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre** 

COM(2017) 569 final 

2017/0251 (CNS)  

4.10.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în 

ceea ce privește persoana impozabilă atestată** 

COM(2017) 567 final 

2017/0248 (CNS)  

4.10.2017 

34.  Baza fiscală consolidată comună a 

societăților 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 

(CCCTB)** 

COM(2016) 683 final 

2016/0336 (CNS)  

25.10.2016 

 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală comună a societăților** COM(2016) 685 final 

2016/0337 (CNS)  

25.10.2016 

35.  Regimul general al accizelor  Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)** COM(2018) 346 final 

2018/0176 (CNS)  

25.5.2018 

36.  Practicile comerciale neloiale 

dintre întreprinderi în cadrul 

lanțului de aprovizionare cu 

alimente 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente** 

COM(2018) 173 final 

2018/0082 (COD)  

12.4.2018 

37.  Certificatul suplimentar de 

protecție pentru medicamente 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție 

pentru medicamente** 

COM(2018) 317 final 

2018/0161 (COD)  

28.5.2018 

38.  Pachetul privind serviciile Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la 

punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o 

procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a 

Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin 

intermediul Sistemului de informare al pieței interne** 

COM(2016) 821 final 

2016/0398 (COD)  

10.1.2017 
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 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind cadrul 

juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul... 

[Regulamentul CES]...** 

COM(2016) 823 final 

2016/0402 (COD)  

10.1.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente** 

COM(2016) 824 final 

2016/0403 (COD)  

10.1.2017 

39.  Condițiile și procedura prin care 

Comisia poate solicita 

întreprinderilor să furnizeze 

informații 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să 

furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe** 

COM(2017) 257 final 

2017/0087 (COD)  

2.5.2017 

40.  Pachetul privind bunurile Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii 

privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 528/2012, (UE) 2016/424, 

(UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și 

a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 

2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE 

și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului** 

COM(2017) 795 final 

2017/0353 (COD)  

19.12.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru** 

COM(2017) 796 final 

2017/0354 (COD)  

19.12.2017 

41.  Pachetul privind dreptul 

societăților comerciale 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul 

dreptului societăților comerciale** 

COM(2018) 239 final 

2018/0113 (COD)  

25.4.2018 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere** 

COM(2018) 241 final 

2018/0114 (COD)  

25.4.2018 

42.  Procedurile de insolvență și de 

remitere de datorie 

Propunere 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 și de modificare a Directivei 2012/30/UE** 

COM(2016) 723 final 

2016/0359 (COD)  

22.11.2016 
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43.   Legislația UE în materie de 

omologare de tip în ceea ce 

privește retragerea Regatului Unit 

din Uniune 

(pregătirea pentru Brexit) 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din 

Uniune 

COM(2018) 397 final 

2018/0220 (COD)  

4.6.2018 

O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă  

44.  Titluri garantate cu obligațiuni 

suverane 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

titlurile garantate cu obligațiuni suverane* 

COM(2018) 339 final 

2018/0171 (COD)  

24.5.2018 

45.  Administratorii de credite, 

cumpărătorii de credite și 

recuperarea garanțiilor reale 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 

administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale** 

COM(2018) 135 final 

2018/0063 (COD)  

14.3.2018 

46.  Sprijin pentru reformele 

structurale din statele membre 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce 

privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre* 

COM(2017) 826 final 

2017/0336 (COD)  

6.12.2017 

47.  Consolidarea responsabilității 

fiscale și a orientării bugetare pe 

termen mediu în statele membre 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții de consolidare a 

responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre* 

COM(2017) 824 final 

2017/0335 (CNS)  

6.12.2017 

48.   Pachetul de măsuri privind 

sectorul bancar 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, 

indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit 

al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de 

plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012* 

COM(2016) 850 final  

2016/0360 (COD)  

23.11.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și 

de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții* 

COM(2016) 851 final  

2016/0361 (COD)  

23.11.2016 
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 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a 

instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a 

Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a 

Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE* 

COM(2016) 852 final 

2016/0362 (COD)  

23.11.2016 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile 

financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare 

a capitalului* 

COM(2016) 854 final 

2016/0364 (COD)  

23.11.2016 

49.  Redresarea și rezoluția 

contrapărților centrale  

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un 

cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365* 

COM(2016) 856 final 

2016/0365 (COD)  

28.11.2016 

50.  Sistemul european de asigurare a 

depozitelor 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a 

depozitelor* 

COM(2015) 586 final 

2015/0270 (COD)  

24.11.2015 

51.  Reprezentarea unificată a zonei 

euro în cadrul Fondului Monetar 

Internațional 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei 

reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional** 

COM(2015) 603 final 

2015/250 (NLE)  

21.10.2015 

52.  Combaterea spălării banilor  Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene 

de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) 

nr. 095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori 

mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a 

Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului 

(UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind 

fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați 

ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura 

performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie 

publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la 

tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului** 

COM(2018) 646 final 

2017/0230 (COD)  

12.9.2018 

53.  Fondul Monetar European  Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind înființarea Fondului Monetar European* COM(2017) 827 final 

2017/0333 (APP)  

6.12.2017 
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54.  Cadrul financiar multianual Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de extindere la statele membre neparticipante a 

aplicării Regulamentului (UE) nr…/2018 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare 

profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul 

Pericles IV”) 

COM(2018) 371 final 

2018/0219 (APP)  

31.5.2018 

Comerț: o politică comercială echilibrată și progresivă care să valorifice oportunitățile legate de globalizare 

55.  Examinarea investițiilor străine 

directe în Uniunea Europeană 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană* 

COM(2017) 487 final  

2017/0224 (COD)  

13.9.2017 

56.  Propunere modificată, accesul 

bunurilor și al serviciilor din țări 

terțe pe piața internă a Uniunii 

Europene  

(Achiziții publice cu țări terțe) 

Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și 

procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele 

achizițiilor publice din țări terțe** 

COM(2016) 34 final 

2012/0060 (COD) 29.1.2016 

57.  Contingente tarifare incluse în lista 

Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) în urma 

retragerii Regatului Unit din 

Uniune 

(pregătirea pentru Brexit) 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din 

Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului 

COM(2018) 312 final 

2018/0158 (COD)  

22.5.2018 

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă 

58.  Comercializarea și utilizarea 

precursorilor de explozivi 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea 

precursorilor de explozivi** 

COM(2018) 209 final 

2018/0103 (COD)  

17.4.2018 

59.  Utilizarea informațiilor financiare 

și de alt tip pentru prevenirea, 

depistarea, investigarea și 

urmărirea penală a anumitor 

infracțiuni 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a 

normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a 

Consiliului* 

COM(2018) 213 final 

2018/0105 (COD)  

17.4.2018 

60.  Combaterea fraudelor și a 

falsificării mijloacelor de plată, 

altele decât numerarul  

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea 

fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/413/JAI a Consiliului** 

COM(2017) 489 final 

2017/0226 (COD)  

13.9.2017 
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Nr. Element Titlul integral
3
 Referință 

61.  Interoperabilitatea sistemelor de 

informații ale UE 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de 

modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 

2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226* 

COM(2017) 793 final 

2017/0351 (COD)  

12.12.2017 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și 

judiciară, azil și migrație)* 

COM(2017) 794 final 

2017/0352 (COD)  

12.12.2017 

62.  Prevenirea diseminării conținutului 

online cu caracter terorist 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist O contribuție a Comisiei Europene la 

reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018** 

COM(2018) 640 final 

2018/0331 (COD)  

12.9.2018 

63.  Mecanismul de protecție civilă al 

Uniunii 

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii** 

COM(2017) 772 final 

2017/0309 (COD)  

23.11.2017 

64.  Protecția consumatorilor Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind acțiunile de 

reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a 

Directivei 2009/22/CE** 

COM(2018) 184 final 

2018/0089 (COD)  

11.4.2018 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE 

a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor 

UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme** 

COM(2018) 185 final 

2018/0090 (COD)  

11.4.2018 

65.  Consolidarea securității cărților de 

identitate  

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate 

cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație** 

COM(2018) 212 final 

2018/0104 (COD)  

17.4.2018 

66.  Propunere privind protecția 

persoanelor care raportează 

încălcări 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind protecția 

persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii** 

 

COM(2018) 218 final  

2018/0106 (COD)  

23.4.2018 

67.  Ordinele europene de divulgare și 

de păstrare a probelor electronice 

în materie penală 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală* 

COM(2018) 225 final 

2018/0108 (COD)  

17.4.2018 
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3
 Referință 

68.  Sistemul european de informații cu 

privire la cazierele judiciare 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările 

resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul 

european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1077/2011* 

COM(2017) 344 final 

2017/0144 (COD)  

29.6.2017 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții 

țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) 

și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului* 

COM(2016) 7 final 

2016/0002 (COD)  

19.1.2016 

69.  Documentele de călătorie 

provizorii ale UE  

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și 

de abrogare a Deciziei 96/409/PESC** 

COM(2018) 358 final 

2018/0186 (CNS)  

31.5.2018 

70.  Materie civilă și comercială Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială (notificarea sau comunicarea actelor)** 

COM(2018) 379 final  

2018/0204 (COD)  

31.5.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între 

instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială** 

COM(2018) 378 final 

2018/0203 (COD) 

31.5.2018 

71.  Cadrul financiar multianual Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele 

membre 

COM(2018) 324 final 

2018/0136 (COD) 

2.5.2018 

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Programului UE de luptă antifraudă 

COM(2018) 386 final 

2018/0211 (COD) 

30.5.2018 

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Drepturi și valori” 

COM(2018) 383 final  

2018/0207 (COD) 

30.5.2018 

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a programului „Justiție” 

COM(2018) 384 final 

2018/0208 (COD)  

30.5.2018 

Către o nouă politică privind migrația 
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3
 Referință 

72.  Codul de vize Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de 

vize)** 

COM(2018) 252 final 

2018/0061 (COD)  

14.3.2018 

73.  Sisteme de informații privind 

vizele 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului 

(UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind 

interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului** 

COM(2018) 302 final 

2018/0152 (COD)  

16.5.2018 

74.  Rețeaua europeană de ofițeri de 

legătură în materie de imigrație  

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare)** 

COM(2018) 303 final 

2018/0153 (COD)  

16.5.2018 

75.  Reintroducerea temporară a 

controalelor la frontierele interne 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile pentru reintroducerea 

temporară a controlului la frontierele interne** 

COM(2017) 571 final 

2017/0245 (COD)  

27.9.2017 

76.  Poliția de frontieră și garda de 

coastă la nivel european 

 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a 

Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a 

Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului O contribuție a Comisiei 

Europene la reuniunea liderilor organizată la Salzburg, în perioada 19-20 septembrie 2018** 

COM(2018) 631 final 

2018/0330 (COD)  

12.9.2018 

77.  Politica de returnare Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe 

aflați în situație de ședere ilegală (reformare) O contribuție din partea Comisiei Europene la reuniunea 

liderilor din Salzburg, 19-20 septembrie 2018** 

COM(2018) 634 final 

2018/0329 (COD)  

12.9.2018 

78.  Intrarea și șederea resortisanților 

țărilor terțe pentru ocuparea unor 

locuri de muncă înalt calificate 

(„Propunerea privind cartea 

albastră”) 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind condițiile 

de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate* 

COM(2016) 378 final 

2016/0176 (COD)  

7.6.2016 

79.  Sistemul european comun de azil Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 

 

Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010. O 

contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018** 

COM(2016) 0271 final  

 

 

COM(2018) 633 final 

2016/0131 (COD) 

12.9.2018 
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 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a 

[Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 

membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele 

membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al 

unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele 

Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării 

respectării aplicării legii (reformare)* 

COM(2016) 272 final 

2016/0132 (COD)  

4.5.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 

protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe 

sau de către un apatrid (reformare) (Reforma sistemului Dublin) 

COM(2016) 270 final 

2016/0133 (COD)  

4.5.2016 

 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a 

standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)* 

COM(2016) 465 final  

2016/0222 (COD)  

13.7.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii 

pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele 

eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a 

Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care 

sunt rezidenți pe termen lung* 

COM(2016) 466 final  

2016/0223 (COD)  

13.7.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a 

Directivei 2013/32/UE* 

COM(2016) 467 final  

2016/0224 (COD)  

13.7.2016 

80.  Cadrul financiar multianual Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, 

ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

gestionarea frontierelor și vize 

COM(2018) 473 final 

2018/0249 (COD)  

12.6.2018  

 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Fondului pentru azil și migrație 

COM(2018) 471 final  

2018/0248 (COD)  

12.6.2018 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Fondului pentru securitate internă 

COM(2018) 472 final 

2018/0250 (COD)  

13.6.2018 
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Un actor mai puternic pe plan mondial 

81.  Cadrul financiar multianual Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, 

ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

echipamente de control vamal 

COM(2018) 474 final 

2018/0258 (COD)  

12.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 

COM(2018) 460 final 

2018/0243 (COD)  

14.6.2018 

 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la 

Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și 

Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) 

COM(2018) 461 final 

2018/0244 (CNS)  

14.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a Instrumentului european pentru 

securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 

internațională pe baza Tratatului Euratom 

COM(2018) 462 final 

2018/0245 (NLE) 

14.6.2018 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire 

a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) 

COM(2018) 465 final 

2018/0247 (COD)  

16.6.2018 

 Propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul 

Comisiei, adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru 

pace (fond extrabugetar, pe perioada următorului cadru financiar multianual) 

HR(2018) 94 final 

O Uniune a schimbărilor democratice 

82.  Comitologia  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de adaptare 

la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din 

domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control** 

COM(2016) 799 final 

2016/0400 (COD)  

14.12.2016 

 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de adaptare 

la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unui număr de acte juridice din 

domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control 

COM(2016) 798 final  

2016/0399 (COD) 

14.12.2016 

  Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie 

COM(2017) 85 final 

2017/035 (COD)  

14.2.2017 
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83.  Protecția datelor cu caracter 

personal în contextul alegerilor 

pentru Parlamentul European 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare 

a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de 

încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul 

European – o contribuție din partea Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg, 

1920 septembrie 2018** 

COM(2018) 636 final 

2018/0336 (COD)  

12.9.2018 

84.  Inițiativa cetățenească europeană Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

inițiativa cetățenească europeană* 

COM(2017) 482 final 

2017/0220 (COD)  

13.9.2017 
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Anexa IV: Retrageri
4
 

Nr. Referința COM/ referința 

interinstituțională 
Titlul Motivele retragerii 

Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă 

1.  SEC(2008) 2302 final Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a 

Comisiei în vederea negocierii unui acord cu Regatul Norvegiei 

în scopul aplicării unor măsuri echivalente cu cele prevăzute în 

Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind 

impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de 

dobânzi 

Caduc: Acest aspect este reglementat de Standardul comun de raportare 

privind aspectele fiscale (CRS), elaborat ca răspuns la cererea G20 și aprobat 

de Consiliul OCDE la 15 iulie 2014. Acordul multilateral de punere în 

aplicare a CRS acoperă UE și Norvegia.  

2.  COM(2009) 644 final 

2008/0234 (CNS) 

Propunere modificată de Decizie a Consiliului privind 

semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a 

Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și statele 

membre ale acesteia, pe de o parte, și Principatul Liechtenstein, 

pe de altă parte, pentru lupta împotriva fraudei și oricărei alte 

activități ilegale care aduce atingere intereselor financiare ale 

acestora și pentru asigurarea schimbului de informații în materie 

fiscală 

Caduc: Acest aspect este reglementat de acordul UE-Liechtenstein privind 

impozitarea veniturilor din economii, astfel cum a fost modificat în 2015 

(denumit în continuare „Acordul privind schimbul automat de informații 

fiscale”), care sunt în conformitate cu Standardul comun de raportare al 

OCDE privind aspectele fiscale (CRS). 

3.  COM(2009) 648 final 

2008/0234 (CNS) 

Propunere modificată de Decizie a Consiliului privind 

încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de 

cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, și Principatul Liechtenstein, pe de altă 

parte, pentru lupta împotriva fraudei și oricărei alte activități 

ilegale care aduce atingere intereselor financiare ale acestora și 

pentru asigurarea schimbului de informații în materie fiscală 

Caduc: Acest aspect este reglementat de acordul UE-Liechtenstein privind 

impozitarea veniturilor din economii, astfel cum a fost modificat în 2015 

(denumit în continuare „Acordul privind schimbul automat de informații 

fiscale”), care sunt în conformitate cu Standardul comun de raportare al 

OCDE privind aspectele fiscale (CRS). 

                                                 
4
 Prezenta listă include propunerile legislative aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe care Comisia intenționează să le retragă în termen de șase luni (până în aprilie 2019). 
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Nr. Referința COM/ referința 

interinstituțională 
Titlul Motivele retragerii 

Afaceri Maritime și Pescuit 

4.  COM(2012) 021 final 

2012/0013 (COD). 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 

decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru 

rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste 

rezerve 

Caduc: Acest aspect este reglementat de noul Plan multianual de gestionare 

pentru stocurile din Marea Nordului [Regulamentul (UE) 2018/973, JO L 179 

din 16.7.2018]. 

Securitate și migrație 

5.  COM(2016) 491 final 

2016/0236 (COD) 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui sistem 

de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de 

securitate aeronautică 

În urma discuțiilor interinstituționale, s-a ajuns la o înțelegere comună 

conform căreia crearea unui sistem de certificare al UE ar putea fi realizat 

mai bine prin modificarea legislației de punere în aplicare în temeiul 

articolului 4 alineatul (3) și al articolului 18 litera (a) din Regulamentul (CE) 

nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile. 

Comisia va începe pregătirile pentru o eventuală modificare a legislației de 

punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008. 

6.  COM(2015) 452 final 

2015/0211 (COD) 

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 Parlamentului European și a 

Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere 

a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 

2013/32/UE 

O abordare actualizată a acestui aspect este prezentată în Propunerea de 

regulament privind procedurile de azil [COM(2016) 467 final], care este în 

curs de negociere în cadrul procesului interinstituțional ca parte a pachetului 

privind reforma sistemului european comun de azil. 

7.  COM(2014) 382 final 

2014/0202 (COD) 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 604/2013 în ceea ce privește stabilirea 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 

protecție internațională prezentate de minorii neînsoțiți care nu 

au membri de familie, frați, surori sau rude aflate în mod legal 

pe teritoriul unui stat membru 

O abordare actualizată a acestui aspect este prezentată în propunerea de 

reformare a sistemului Dublin [COM(2016) 270 final], care este în curs de 

negociere în cadrul procesului interinstituțional ca parte a pachetului privind 

reforma sistemului european comun de azil. 
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8.  COM(2015) 450 final 

2015/0208 (COD) 

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) nr. 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 internațională prezentate 

într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei 

țări terțe sau de către un apatrid 

O abordare actualizată a acestui aspect este prezentată în propunerea de 

reformare a sistemului Dublin [COM(2016) 270 final], care este în curs de 

negociere în cadrul procesului interinstituțional ca parte a pachetului privind 

reforma sistemului european comun de azil. 

9.  COM(2018) 167 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a 

Comisiei să aprobe, în numele Uniunii, Pactul mondial pentru 

asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de 

siguranță și de ordine în domeniul cooperării pentru dezvoltare 

Propunerea nu mai este necesară deoarece adoptarea Pactului mondial va 

trece printr-un proces în două etape: adoptarea rezultatului negociat la 

Conferința interguvernamentală și, ulterior, aprobarea oficială a acestuia 

printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Propunere legată de 

COM(2018) 168. 

10.  COM(2018) 168 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a 

Comisiei să aprobe, în numele Uniunii, Pactul mondial pentru 

asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de 

siguranță și de ordine în domeniul politicii de imigrare 

Propunerea nu mai este necesară deoarece adoptarea Pactului va trece printr-

un proces în două etape: adoptarea rezultatului negociat la Conferința 

interguvernamentală și, ulterior, aprobarea oficială a acestuia printr-o 

rezoluție a Adunării Generale a ONU. 
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Anexa V: Lista abrogărilor avute în vedere 

Nr. 
Domeniul de 

politică 
Titlul Motivele abrogării 

1.  Uniunea piețelor de 

capital  

Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota 

oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate 

cu privire la aceste valori mobiliare 

Majoritatea cerințelor din prezenta directivă sunt în prezent reglementate de 

Directiva 2013/50/UE (Directiva modificată privind transparența) și de Regulamentul 

privind prospectele. Celelalte dispoziții aplicabile din Directiva 2001/34/CE pot fi 

abrogate. 

2.  Impozitare și vamă  Regulamentul (CE) nr. 964/2007 al Comisiei din 14 august 2007 

de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a 

contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai 

puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 și 

2008/2009 

Caduc: Contingentele tarifare care fac obiectul acestui act au făcut parte din perioada 

de punere în aplicare a inițiativei „Totul în afară de arme” din 2001. Acestea nu mai 

există întrucât începând cu 2009 contingentele tarifare nu mai sunt utilizate, iar 

comerțul cu orez provenit din aceste țări este, în prezent, scutit de taxe vamale și de 

contingente tarifare. 

3.  Impozitare și vamă Regulamentul (CEE) nr. 3512/80 al Comisiei din 23 decembrie 

1980 privind derogarea, pentru țările Pieței Comune Central 

Americane, de la articolele 1, 6 și 12 din Regulamentul (CEE) 

nr. 3510/80 al Comisiei din 23 decembrie 1980, referitor la 

definirea noțiunii de „produse originare” pentru aplicarea de 

preferințe tarifare acordate de Comunitatea Economică Europeană 

anumitor produse din țări în curs de dezvoltare 

Caduc: Acest act se referă la regulile de origine pentru sistemul generalizat de 

preferințe (SGP) al Uniunii, care au devenit caduce [Regulamentul (CEE) nr. 3322/80 

al Consiliului din 16 decembrie 1980]. Acesta reprezintă o derogare de la unele 

articole ale altui act (Regulamentul nr. 3510/80), care a fost deja abrogat. 

4.  Impozitare și vamă Regulamentul (CEE) nr. 3513/80 al Comisiei din 23 decembrie 

1980 privind derogarea, pentru țările semnatare ale Acordului de 

la Cartagena (Grupul andin), de la articolele 1, 6 și 12 din 

Regulamentul (CEE) nr. 3510/80 al Comisiei din 23 decembrie 

1980 referitor la definirea noțiunii de „produse originare” pentru 

aplicarea de preferințe tarifare acordate de Comunitatea 

Economică Europeană unor produse din țări în curs de dezvoltare 

Caduc: Acest act se referă la regulile de origine pentru sistemul generalizat de 

preferințe (SGP) al Uniunii, care au devenit caduce [Regulamentul (CEE) nr. 3322/80 

al Consiliului din 16 decembrie 1980]. Acesta reprezintă o derogare de la unele 

articole ale altui act (Regulamentul nr. 3510/80), care a fost deja abrogat. 

5.  Siguranță alimentară  Directiva 78/142/CEE a Consiliului din 30 ianuarie 1978 de 

apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialele și 

obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în 

contact cu produsele alimentare 

Aspectele reglementate de această directivă a Consiliului intră în domeniul de 

aplicare și fac obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei 

privind materialele plastice și obiectele din material plastic destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare. Prin urmare, directiva Consiliului a devenit caducă.  

6.  Siguranță alimentară  Directiva 85/572/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1985 de 

stabilire a listei de simulanți utilizați pentru testarea migrării 

constituenților materialelor și obiectelor din material plastic care 

vin în contact cu produsele alimentare 

Aspectele reglementate de această directivă a Consiliului intră în domeniul de 

aplicare și fac obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei 

privind materialele plastice și obiectele din material plastic destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare. Prin urmare, directiva Consiliului a devenit caducă.  
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7.  Siguranță alimentară  Directiva 82/711/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1982 de 

stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării 

constituenților materialelor și ai obiectelor din material plastic 

care vin în contact cu produsele alimentare 

Aspectele reglementate de această directivă a Consiliului intră în domeniul de 

aplicare și fac obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei 

privind materialele plastice și obiectele din material plastic destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare. Prin urmare, directiva Consiliului a devenit caducă.  
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