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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

22 – 26 octombrie 2018 I. Documente examinate 

• Camera Deputaţilor a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 24 octombrie 2018, proiectele de hotărâre referitoare la următoarele documente: 
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile – 

COM(2018)353;  

- Propunere de Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană 

şi statele sale membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte – COM(2017)495. 

• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 23 octombrie 2018, opiniile referitoare la următoarele documente: 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare – COM(2018)476; 

- Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a 

UE şi guvernanţa acesteia – COM(2018)524. 

• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut și aprobat în ședința sa din 2-3 octombrie 2018, proiectele de opinie 

referitoare la următoarele documente:  

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist - O 

contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2018)640; 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor 

Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere - COM(2018)641. 

  

 
               
               
 

 

II. Documente aflate în examinare 

• Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități 

• Comisia pentru 

tehnologia 

informației și 

comunicațiilor 
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31 octombrie  

aprfebruarie 

29 octombrie - 02 noiembrie 2018 

• Comisia pentru 

politică externă  

 

JOIN(2018)31 

 

• Comisia pentru 

politică externă 

  

 

 

COM(2018)647 

COM(2018)641 

• Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

• Comisia pentru 

drepturile omului, culte 

și problemele 

minorităților naționale 

(pe ordinea de zi) 

 

 

31 octombrie  

aprfebruarie 

COM(2018)497 COM(2018)643 

• Comisia pentru 

afaceri europene 

 (pe ordinea de zi) 

 

• Comisia 

pentru afaceri 

europene (pe 

ordinea de zi) 

http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=nl
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=576
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=577
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=578
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=573
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=582
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=583

