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PROCES VERBAL
Încheiat azi, 11 mai 1998, la şedinţa comisiei

Şedinţa de azi a Comisiei pentru Integrare Europeană a avut următoarea
ordine de zi:

1. întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru Afacerile Europene a
Bundestag-ului German
2. întâlnire cu doamna Catherine DAY, Director al DG1A - Bruxelles.
1.

Delegaţia germană, condusă de domnul Dr. Norbert
WLECZOREK, a fost primită la Sala Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor, la întâlnire luând parte domnii deputaţi :
Victor BOŞTINARU (PD) - Preşedintele Comisiei de Politică
Externă
Ion RAŢIU (PNŢCD)
Politică Externă

- Vicepreşedintele Comisiei de

Adrian MOGOŞ (PNL)
Externă

- Membru al Comisiei de Politică

Membri ai Comisiei pentru Integrare Europeană (conform listei de
prezenţă)
Întâlnirea a vizat dezbateri în detaliu asupra paşilor concreţi ai
apropierii statelor din Europa Centrală şi de Est de Uniunea
Europeană, temele Conferinţei Europene şi datele individuale ale
strategiilor de preaderare.
Astfel, în discuţiile purtate s-au atins următoarele puncte:
Integrare - poate fi vorba despre o nouă reunificare europeană ?
Extinderea unei instituţii europene
Probleme administrative şi economice
Gradul de apropiere de AQ-ul comunitar
Politici regionale şi agrare - şi aici s-a menţionat că trebuie avute
în vedere două lucruri :
Cum trebuie să se schimbe aceste politici
Cum trebuie să se reformeze intern ţările aderante
Reprezentanţii grupului parlamentar PDSR au menţionat că partidul din care
fac parte împărtăşeşte obiectivele strategice şi doreşte un proces de
screeming care să arate în ce măsură ţările aderante se apropie de faza de
integrare şi ce probleme tehnice au.
2.

Cea de-a doua întâlnire, cu doamna Catherine DAY - Director
DG1A Bruxelles, a avut loc în sala de şedinţe a Comisiei pentru
Integrare Europeană. Din partea Delegaţiei Comisiei Europene a mai
participat domnul Steven SKOVMAND.

Discuţiile purtate au fost pe tema dezvoltării regionale şi a statutului
funcţionarului public.

Preşedinte,
Deputat Mariana STOICA

