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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 

 

• Camera Deputaţilor a dezbătut, în şedinţa sa din 20 iunie 2017, 

hotărârea de adoptare a opiniei referitoare la documentul:  

- Carte albă privind viitorul Europei Reflecţii și scenarii pentru UE-27 

până în 2025 – COM(2017) 2025. 

 

• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi emis, în şedinţa sa din 

20 iunie 2017, opinii pentru următoarele documente:  

- Document de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei – 

COM(2017) 206; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea 

unui Pilon european al drepturilor sociale – COM(2017) 250; 

- Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind echilibrul dintre viaţa profesională și cea privată a părinţilor și 

îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - 

COM(2017)253 și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea 

privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează - COM(2017)252; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea la 

jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică 

digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017)228. 

 

• Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut şi emis, în şedinţa sa 

din 20 iunie 2017, proiectul de opinie pentru următorul document: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea la 

jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică 

digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi – COM(2017) 228. 

 

• Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut şi 

aprobat, în şedinţa sa din 13 octombrie 2016, proiectul de opinie pentru 

următorul document: 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea 

sistemului de reziliență cibernetică al Europei și încurajarea unui sector al 

securității cibernetice competitiv și inovator – COM(2016) 410. 
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