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- rapoarte ale serviciilor Comisiei Europene pentru fiecare stat membru 
al Uniunii; 
- Recomandare pentru o recomandare a Consiliului privind orientările 
generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii 
[COM(2015) 99]; 
- Propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile 
de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre [COM(2015) 98]. 

Propunere cu mandat 
general/Iniţiativă 
prioritară 

- 

Examinare fond sau/şi 
subsidiaritate Examinare fond 

Comisii sesizate 
Comisia pentru afaceri 
europene 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

Termen propus pentru 
fond 3.04.2015 27.03.2015 

 
 
II. Alte documente (iniţiative care nu sunt propuse pentru examinare, nefiind 
incluse în categoria propunerilor prioritare şi nici nu fac obiectul unui mandat 
general) 
 
 
1. Comunicare: Statutul de observator al Uniunii Europene în cadrul SESAME 
(Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) 
 

Nr. intrare BP BPI-22/E 
Data adoptării 13.02.2015 
Numărul documentului UE COM(2015) 65 
Tip document nelegislativ 

Rezumat 

 
Comisia invită Consiliul să aprobe statutul de observator al UE în 
cadrul organizaţiei SESAME. SESAME este un centru internațional de 
cercetare și tehnologie avansată, cu sediul în Iordania. Este o inițiativă 
unică, instituită cu scopul de a folosi diplomația prin știință pentru 
promovarea unei culturi a păcii și cooperării în Orientul Mijlociu în sens 
extins. 
 

 
 
2. Propunere de Decizie a Consiliului de încheiere, în numele Uniunii Europene, a 
schimbului de scrisori în vederea obținerii calității de membru al Comisiei lărgite a 
Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud 
 

Nr. intrare BP BPI-23/E 
Data adoptării 2.03.2015 
Numărul documentului UE COM(2015) 71 
Tip document nelegislativ 

Rezumat 

 
Propunerea vizează încheierea procedurii juridice lansate odată cu 
semnarea şi aplicarea provizorie a schimbului de scrisori pentru a 
obține calitatea de membru al Comisiei lărgite a Convenției pentru 
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conservarea tonului roşu din sud şi al Comitetului știinţific lărgit, după 
obţinerea aprobării din partea Parlamentului European. 
 

 
3. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 
Europene, și aplicarea provizorie a schimbului de scrisori în vederea obținerii 
calității de membru al Comisiei lărgite a Convenției pentru conservarea tonului 
roșu din sud 
 

Nr. intrare BP BPI-24/E 
Data adoptării 2.03.2015 
Numărul documentului UE COM(2015) 72 
Tip document nelegislativ 

Rezumat 

 
Propunerea urmăreşte autorizarea schimbului de scrisori între UE și 
Comisia lărgită a Convenției pentru conservarea tonului roşu din sud 
(CCSBT) în vederea trecerii UE de la statutul său actual de parte 
necontractantă cooperantă la statutul de membru cu drepturi depline 
al Comisiei lărgite CCSBT. Uniunea Europeană este parte 
necontractantă cooperantă a Comisiei lărgite CCSBT din 2006.  
 

 
4. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 
Europene, a Convenției Consiliului Europei privind manipularea competițiilor 
sportive cu privire la aspecte care nu au legătură cu dreptul penal material și cu 
cooperarea judiciară în materie penală 
 

Nr. intrare BP BPI-25/E 
Data adoptării 2.03.2015 
Numărul documentului UE COM(2015) 84 
Tip document nelegislativ 

Rezumat 

 
Propunerea are ca obiectiv semnarea de către UE a Convenției 
Consiliului Europei privind manipularea competiţiilor sportive cu privire 
la aspecte care nu au legătură cu dreptul penal material şi cu 
cooperarea judiciară în materie penală. Aderarea UE la această 
convenţie este conformă cu art. 165 TFUE, care stabileşte că Uniunea 
trebuie să promoveze corectitudininea şi spiritul de deschidere în 
competiţiile sportive şi favorizarea cooperării cu organizaţiile 
internaţionale în domeniul sportului, în special cu Consiliul Europei. 
 

 
5. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 
Europene, a Convenției Consiliului Europei privind manipularea competițiilor 
sportive cu privire la aspecte care au legătură cu dreptul penal material și cu 
cooperarea judiciară în materie penală 
 

Nr. intrare BP BPI-26/E 
Data adoptării 2.03.2015 
Numărul documentului UE COM(2015) 86 
Tip document nelegislativ 

Rezumat 

 
Propunerea are ca obiectiv semnarea de către UE a Convenției 
Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive cu privire 
la aspecte care au legătură cu dreptul penal material și cu 
cooperarea judiciară în materie penală. Aderarea UE la această 






