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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 
11 iunie – 15 iunie 2018 I. Documente examinate 

•Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 12 iunie 2018, opinia referitoare la următorul document: 
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
- Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 – COM(2018)321. 
•Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 12 iunie 2018, proiectul de opinie referitor la următorul document: 
- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
- Inteligența artificială pentru Europa – COM(2018)237. 
•Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 15 iunie 2018, proiectele de opinie referitoare 
la următoarele documente: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Inteligenţa artificială pentru Europa – COM(2018)237; 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 
Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți - Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și 
piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 16 mai 2018 – COM(2018)320. 
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http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=nl
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=563
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=564
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=564
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=566

