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1. BPI 277 / E

Comunicare a Comisiei către Parlamentul

European, Consiliu, Comitetul Economic și

Social European și Comitetul Regiunilor -

privind o nouă abordare pentru o economie

albastră durabilă în UE - Transformarea

economiei albastre a UE pentru un viitor

durabil, COM(2021) 240

14.06.2021
Examinare 

fond
21.09.2021

Dezbatere și adoptare 

28 septembrie 2021

Ministerul agriculturii 

și dezvoltării rurale;

Ministerul mediului, 

apelor și pădurilor;

Ministerul 

transporturilor și 

infrastructurii;

Ministerul economiei, 

antreprenoriatului și 

turismului.

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru afaceri europene

ORDINEA DE ZI

a lucrărilor Comisiei din perioada 28 - 30 septembrie 2021

pag. 1 / 3

maria.comanescu
Conform cu originalul



2.

Comisia Europeană – Provocările 

consumatorului european.

a. Comunicat de presă - Punem capăt frustrării

consumatorilor și deșeurilor electronice:

Comisia propune un încărcător comun pentru

dispozitivele electronice.

b. Întrebări și răspunsuri la propunerea

Comisiei privind o soluție comună de

încărcare pentru dispozitivele electronice.

c. Fișă informativă referitoare la propunerea

Comisiei privind o soluție comună de

încărcare pentru dispozitivele electronice.

29.09.2021

Studiu individual

3.

Comisia Europeană - Revizuirea Directivei 

Solvabilitate II.

Comunicat de presă - Revizuirea normelor UE 

în materie de asigurări: încurajarea 

asigurătorilor să investească în viitorul 

Europei.

29.09.2021

Studiu individual

4.

Comisia Europeană – Inițiativa The 

HealthyLifestyle4All.

a. Comunicat de presă – Stil de viață sănătos: 

Comisia lansează o campanie la nivel 

european.

29.09.2021

Studiu individual

5.

Comisia Europeană –  Știință și tehnologie în 

UE.

a. Comunicat de presă – Sondaj 

Eurobarometru: Europenii sprijină ferm știința 

și tehnologia.

b. Fișă informativă pentru România.

30.09.2021

Studiu individual
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6.

Comisia Europeană –  Aplicarea legislației 

UE în domeniul digital și al mass-media.

a. Comunicat de presă – Comisia ia măsuri 

juridice împotriva unui număr de 19 state 

membre, printre care și România, care nu au 

făcut pașii necesari pentru ca cetățenii să 

beneficieze de avantajele legislației UE în 

domeniul mass-mediei audiovizuale și al 

telecomunicațiilor.

b. Pentru consultarea principalelor decizii 

incluse în pachetul din septembrie 2021 

privind cazurile de neîndeplinire a 

obligațiilor, a se vedea această notă de 

informare.

30.09.2021

Studiu individual

7.

Parlamentul European - Conferința privind 

Viitorul Europei.

Material video: Prima întâlnire a cetățenilor 

europeni a avut loc la Strasbourg, în perioada 

17-19 septembrie.

Timp de trei zile, 200 de europeni au discutat 

despre economie și despre cum să o facă mai 

echitabilă și mai rezistentă la crize, dar și 

despre probleme precum transformarea 

digitală și șomajul în rândul tinerilor. 

30.09.2021

Studiu individual

8. Diverse

PREŞEDINTE

Ștefan MUȘOIU
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