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N r .   4  c - 1 9  /  1 1 8 8   

 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din ziua de 18 octombrie 2016 

 
  

 
În ziua 18 octombrie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut pe ordinea de zi examinarea în 

fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea opiniilor:   
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – 
Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității: îmbunătățirea schimbului de informații în 
cadrul combaterii terorismului și consolidarea frontierelor externe, COM(2016) 602  

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană și 

Comitetul Regiunilor – Uniunea piețelor de capital – Accelerarea reformelor, COM(2016) 601  
 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Consolidarea 
investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către o a doua etapă a Fondului 
european pentru investiții strategice și un nou plan european de investiții externe, COM(2016) 581 

 
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Creșterea nivelului de securitate într-o lume a 
mobilității: îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului și consolidarea 
frontierelor externe, COM(2016) 602.  

Comunicarea stabilește principalele direcții de lucru pentru aplicarea agendelor europene 
privind migrația, securitatea și Uniunea securității.  

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au subliniat că în Comunicare sunt prezentate măsuri 
practice și operaționale menite să accelereze punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația 
și a Agendei europene privind securitatea și să deschidă calea către o uniune a securității efectivă și 
autentică. Totodată, au luat act de faptul că, în comunicarea sa, Comisia Europeană realizează o 
conexiune explicită între eforturile de gestionare a migrației și cele de consolidare a securității interne, 
prin protejarea prioritară a frontierelor externe UE și îmbunătățirea schimbului de informații. 

Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unei opinii care 
să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentară. 

 
La punctul I.2. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu și Banca Centrală Europeană și Comitetul Regiunilor – Uniunea piețelor de capital 
– Accelerarea reformelor, COM(2016) 601. 
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Comunicarea prezintă planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital și stabilește 
principalele modificări care sunt necesare pentru consolidarea piețelor de capital ale Uniunii Europene. 

Membrii comisiei au luat act de faptul că, Comisia Europeană prezintă o serie de măsuri 
privind susținerea redresării economice, Piața Unică pentru locuri de muncă și creștere economică și 
realizarea Agendei privind Piața Unică. 

Comisia pentru afaceri europene consideră că măsurile propuse vor stimula investițiile de 
capital și vor contribui la stabilitatea financiară, deoarece societățile cu o bază mai solidă de capital 
sunt mai puțin vulnerabile la șocuri. De asemenea, este de părere că dezvoltarea sectorului tehnologiei 
financiare trebuie promovată, însă trebuie să se realizeze și un echilibru adecvat între consolidarea 
încrederii în întreprinderi și investitori, protecția consumatorilor și crearea cadrului necesar dezvoltării 
tenhologiei financiare. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unei 
opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii 
de examinare parlamentară. 

 
La punctul I.3 din ordinea de zi a fost analizată Comunicarea a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții – Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și 
creștere economică: către o a doua etapă a Fondului european pentru investiții strategice și un nou plan 
european de investiții externe, COM(2016) 581.  

Comunicarea lansează un plan european de investiții externe în cadrul Fondului European de 
Investiții Strategice  (FEIS), care este elementul central al Planului de investiții pentru Europa. 
Obiectivele vizate sunt: identificarea unor soluții pentru provocările atât din vecinătatea Uniunii, cât și 
din Africa, promovarea durabilă, crearea de locuri de muncă și creșterea economică în țările partenere 
și combaterea cauzelor profunde ale migrației. 

Comisia pentru afaceri europene salută obiectivul declarat al Fondului European de Investiții 
Strategice 2.0 de a îmbunătăți acoperirea geografică și a crește rata de absorbție în regiunile mai puțin 
dezvoltate și în regiunile de tranziție. De asemenea, susține necesitatea de creștere a capacității de 
acțiune și a capacității financiare a FEIS, dar este preocupată de influența acestei creșteri asupra 
cheltuielilor bugetare destinate sectoarelor cheie ale economiei Uniunii ce beneficiază mai puțin de 
acest fond, inclusiv protecția socială și a mediului, în special din Statele Membre mai puțin dezvoltate. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, opinie care să fie transmisă Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 Ședința a fost condusă de doamna Ana Birchall, președintele comisiei.  
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Birchall Ana 

(PSD), Ionescu Aurelian (ALDE), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), 
Burlacu Ştefan (UNPR), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru 
(PNL), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Pâslaru Florin Costin (PSD), Petrea Dorin Silviu 
(PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Silaghi Ovidiu Ioan 
(ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (neafiliat).  

Au absentat motivat: Anastase Roberta Alma (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Ţîmpău 
Radu Bogdan (PNL), Tîlvăr Angel (PSD). 

 
 
 

Președinte, 
 

Ana BIRCHALL 
 
 
 
Red.: Gabriela Negreț, consilier 




