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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 
• Camera Deputaţilor a dezbătut, în şedinţa sa din 24 octombrie 2017, 
proiectele de hotărâre de adoptare a opiniilor referitoare la 
documentele: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă 
agendă a UE pentru învăţământul superior - COM(2017) 247; 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea școlilor 
și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă - 
COM(2017) 248; 
- Propunerea de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea 
parcursului profesional al absolvenţilor - COM(2017) 249; 
- Documentul de reflecție privind aprofundarea Uniunii Economice și 
Monetare - COM(2017)291.  
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi emis, în şedinţa sa din 
25 octombrie 2017, opinia pentru următorul document: 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) -  
COM(2017)343. 
• Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut şi emis, în şedinţa sa din 
24 octombrie 2017, proiectele de opinie pentru următoarele documente: 
- Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a programului european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii și a capacităţii de 
inovare a industriei de apărare a UE - COM(2017)294; 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului 
european de apărare  - COM(2017)295. 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dezbătut şi emis, în şedinţa sa 
din 24 octombrie 2017, proiectul de opinie pentru următorul document: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului 
european de apărare  - COM(2017)295. 

 
 

 
II. Documente aflate în examinare 

Document Data ședinței Comisie 
JOIN (2017) 21 

(fond) 
Pe ordinea de zi pentru 

lucrările din 31 octombrie 
2017 

Comisia pentru afaceri europene  

 

30 octombrie – 3 noiembrie 2017 


