Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru afaceri europene
PROIECT 8 iunie 2016

ORDINE DE ZI
a şedinţelor din 14 și 16 iunie 2016

I.

Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a sistemului de intrare / ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de
ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce privește pe resortisanții țărilor
terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a
condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 COM(2016) 194
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Sisteme de
informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate COM(2016) 205
Termen CAE: 14 iunie 2016

Invitați:
- domnul Lazăr COMĂNESCU, ministrul afacerilor externe / secretar de stat
- domnul Petre TOBĂ, ministrul afacerilor interne / secretar de stat
II.

Examinarea conformității cu principiul subsidiarității și adoptarea unei
opinii/aviz motivat pentru:

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a sistemului de intrare / ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de
ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce privește pe resortisanții țărilor
terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a
condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 COM(2016) 194
Termen CAE: 14 iunie 2016
Termen UE: 28 iunie 2016
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III. Evaluarea punctelor de vedere exprimate cu ocazia dezbaterii publice din 15 iunie
a.c. cu tema ”Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP) și
implicațiile asupra României”.
IV. Pregătirea dezbaterii publice din 28 iunie a.c. cu tema ”Evoluții în planul relațiilor
internaționale în contextul actualelor amenințări de securitate”.
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