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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

I. Documente examinate 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 31 octombrie 2017, opinia referitoare la următorul document: 
- Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE – JOIN(2017) 21. 
 
• Comisia pentru politică externă a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 31 octombrie 2017, proiectul de opinie referitor la următorul document: 
- Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE 
– JOIN(2017) 450. 
 
• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 1 noiembrie 2017, proiectele de opinie 
referitoare la următoarele documente: 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, 
pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE – COM(2017) 294; 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Lansarea fondului european 
de apărare – COM(2017) 295. 
 
• Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 31 octombrie 2017, proiectul de opinie referitor la 
următorul document: 
- Document de reflecţie privind viitorul finanţelor UE – COM(2017) 358. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Documente aflate în examinare 
Document Termen Comisie 

COM(2017) 294 
(fond) 

09.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 295 
(fond) 

09.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

JOIN(2017) 450 
(fond) 

09.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 358 
(fond) 

09.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 343 
(fond) 

09.11.2017 Comisia pentru afaceri europene 

COM(2017) 489 
(fond şi subsidiaritate) 

09.11.2017 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (pe ordinea de zi din 
07.11.2017) 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

COM(2017) 542 
(fond) 

07.11.2017 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

COM(2017) 566 
(fond) 

07.11.2017 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

COM(2017) 563 
(fond) 

02.11.2017 Comisia pentru muncă şi protecţie socială (pe ordinea de zi din 
07.11.2017) 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

COM(2017) 558 
(fond) 

09.11.2017 Comisia pentru politică externă (pe ordinea de zi din 07.11.2017) 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
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