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Examinarea documentelor europene la Camera Deputaţilor 

24 – 28 septembrie 2018 I. Documente examinate 

• Camera Deputaţilor a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 26 septembrie 2018, proiectele de hotărâre referitoare la următoarele documente: 
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă 

europeană pentru cultură – COM(2018)267;  

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită - COM(2017)304; 

- Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educaţie, formare, 

tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 – COM(2017)367. 

• Comisia pentru afaceri europene a dezbătut şi aprobat, în şedinţa sa din 25 septembrie 2018, opinia referitoare la următorul document: 

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 – COM(2018)385. 

• Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a dezbătut și aprobat în ședința sa din 25 septembrie 2018, proiectul de opinie referitor 

la următorul document:  

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile - 

COM(2018)353. 
•Comisia pentru politică externă a dezbătut și aprobat în ședința sa din 25 septembrie 2018, proiectul de opinie referitor la următorul document:  

- 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(2018)495.  
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http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=nl
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=570
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=571
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=572
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=573
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=576
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=577

