
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

 
 
 

ORDINE DE ZI 
a şedinţelor din perioada 10-12 decembrie 2013 

 
I. Examinarea propunerilor UE cu termen scadent şi adoptarea unor proiecte 

finale de opinie / note de informare / avize motivate:  
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire 
a Parchetului European - COM (2013) 534; examinare fond 

 
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală 
(Eurojust) - COM (2013) 535; examinare fond 

 
 
Invitaţi (11.12.2013): reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerul afacerilor 
externe, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 
2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE 
– COM (2013) 547; examinare fond 

 
4. Propunere de Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază 
de card – COM (2013) 550; examinare fond 
 
- Invitaţi (11.12.2013): reprezentanţi ai Ministerului finanţelor publice, Băncii 

Naţionale a României, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
Mastercard România. 

 
5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul 

Economic şi social European - Evaluarea reglementărilor naţionale privind 
accesul la profesii – COM (2013) 676; examinare fond 
 
- Invitaţi (11.12.2013): reprezentanţi ai Ministerului educaţiei naţionale, 

Ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. 
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6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul 
Economic şi social European şi Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung 
în ceea ce priveşte infrastructura din Europa şi dincolo de graniţele ei - 
COM(2013) 711; examinare fond 

 
7. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a 
unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în 
cadrul Comunităţii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord 
internaţional privind aplicare unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru 
emisiile generate de aviaţia internaţională - COM(2013) 722; examinare 
subsidiaritate şi fond 

 
8. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a 

cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 
2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - COM(2013) 622; 
examinare subsidiaritate 

 
9. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al 
contractelor financiare – COM (2013) 641; examinare subsidiaritate 
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