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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 13 februarie 2018

În data de 13 februarie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I. Alegerea președintelui comisiei
II. Examinarea pe fond a unor propuneri UE şi adoptarea opiniilor:
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
menținerea și consolidarea spațiului Schengen, COM(2017) 570
2. Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European și a
Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de
vânzări la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei
nr. 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de
abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, COM(2017) 637
Lucrările comisiei au fost conduse, din partea Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor, de către domnul deputat Florin IORDACHE, vicepreşedinte al Camerei
Deputaților.
La punctul I. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la alegerea
preşedintelui comisiei, în urma demisiei doamnei deputat Rovana PLUMB din
această funcţie.
Domnul deputat Angel TÎLVĂR a fost propus pentru funcţia de preşedinte al
comisiei. Propunerea a fost făcută conform algoritmului stabilit după alegerile
parlamentare din 2016 şi nominalizării Grupului parlamentar al PSD.
Din cei 23 de membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi.
În urma scrutinului efectuat, domnul Angel TÎLVĂR, Grupul parlamentar al
PSD, deputat în Circumscripţia electorală nr. 41 - VRANCEA, a fost ales preşedinte
al Comisiei pentru Afaceri Europene, cu 21 voturi ”pentru”, nici un vot ”împotrivă”
și nicio ”abținere”.
La punctul II.1. din ordinea de zi a fost analizată în fond Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea și consolidarea
spațiului Schengen, COM(2017) 570, în care sunt prezentate concluziile din
punerea în aplicare a foii de parcurs ”Înapoi la Schengen” și propune etapele
pentru consolidarea Spațiului Schengen.
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În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au subliniat că, atât Comisia
Europeană în cadrul prezentei Comunicări, cât şi Consiliul au reamintit „regula
potrivit căreia controalele la frontieră pot fi utilizate doar ca o măsură în ultimă
instanță” şi au atras atenția în acest sens că există riscul ca anumite state membre
să aibă tendinţa de a abuza de această măsură fără a prioritiza măsurile alternative
recomandate de Comisie şi Consiliu.
Comisia pentru Afaceri Europene consideră benefică o evidenţiere
suplimentară a deficienţelor sistemului Schengen, care sunt induse pe de o parte
de presiunea exercitată de afluxul masiv de migraţie neregulamentară, iar pe de
altă parte de numărul mare al deplasărilor secundare necontrolate pe teritoriul
Uniunii.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul II.2. din ordinea de zi, a fost dezbătută Propunerea modificată de
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte
referitoare la contractele de vânzări la distanță de bunuri, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a
Directivei nr. 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a
Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului, COM(2017) 637.
Propunerea are în vedere extinderea domeniului de aplicare al Propunerii de
Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și la
alte tipuri de contracte de vânzări la distanță de bunuri, pentru a include și
vânzările ”față în față”.
Comisia pentru Afaceri Europene susține obiectivul unității normelor
aplicabile vânzărilor de bunuri, indiferent de canalul de vânzări, dar solicită
Comisiei Europene informații cu privire la modul în care propunerea este
completată de acte legislative sectoriale ale Uniunii precum legislația privind
proiectarea ecologică și cea privind etichetarea energetică.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei au fost prezenți 21 deputați: Angel
TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Romeo Florin
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURAOPRESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Roxana
Mînzatu (PSD), Ștefan MUȘOIU (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Adriana
Diana TUȘA (PSD), Dan VÎLCEANU (PNL), Rovana PLUMB (PSD), Ana BIRCHALL
(PSD) – înlocuită de Nicolaie Sebastian Valentin RADU, Nicolae BĂNICIOIU (PSD) –
înlocuit de Tudoriţa Rodica BOBOC, Ion Marcel CIOLACU (PSD) – înlocuit de Sorin
LAZĂR, Andrei Dominic GEREA (ALDE), Cristian GHINEA (USR), Eugen TOMAC
(PMP).
Au absentat motivat: Radu Costin VASILICĂ (PSD), Victor Viorel PONTA
(neafiliat).

Președinte,

Secretar,

Angel TÎLVĂR

Romeo Florin NICOARĂ

R ed.: Gabriela Negreț, consilier
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