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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

28 mai – 1 iunie 2018 I. Documente examinate 

• Camera Deputaţilor a aprobat, în şedinţa sa din 30 mai 2018, hotărârile de adoptare a opiniilor referitoare la următoarele documente: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator – COM(2018)109;  

- Comunicare Comună către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară – JOIN(2018)5. 

 
• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 mai 2018, opiniile referitoare la următoarele documente: 

- Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu – COM(2018)138; 

-  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 

aplicare a Agendei europene privind migraţia – COM(2018)250. 

 

• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 mai 2018, proiectele de opinie 

referitoare la următoarele documente: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în 

aplicare a Agendei europene privind migraţia – COM(2018)250; 

- Comunicare Comună către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară – JOIN(2018)5. 

 

• Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 mai 2018, proiectul de opinie referitor la următorul document: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalitățile 

de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea 

unei societăți mai sănătoase – COM(2018)233. 

 

• Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 mai 2018, proiectul de opinie referitor la următorul 

document: 

- Recomandare de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu – COM(2018)138. 

 

• Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 30 mai 2018, proiectul de opinie referitor la următorul document: 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European – Noile avantaje pentru consumatori – 

COM(2018) 183. 
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