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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 18 – 20 septembrie 2018

În perioada 18 – 20 septembrie 2018, Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:

I. Examinarea în fond a trei acte europene și adoptarea opiniilor:
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă
europeană pentru cultură, COM(2018) 267
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
educația în situații de urgență și de criză prelungită, COM(2018) 304
3. Propunere de Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de
instituire a ”Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare,
tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288 / 2013,
COM(2018) 367
II. Studiu individual:
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013, COM(2018) 385
2. Parametrii comunicării publice guvernamentale privind reuniunile
formale și informale ale Consiliului pe durata Președinției României
3. Financing a sustenable European economy – raport final 2018
4. Reforming agricultural subsidies to support biodiversity in Switzerland
– publicație OECD
5. Immigration and Integration 2016 – 2017 – raport OECD pentru
Norvegia
6. Harnessing markets for biodiversity: towards conservation and
sustenable use – publicație OECD
III. Diverse
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 Marți, 18 septembrie a.c., comisia a examinat în fond cele trei acte
europene înscrise pe ordinea de zi la punctul I.
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele
comisiei.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană pentru cultură, COM(2018)
267, comunicare ce își propune să valorifice potențialul culturii cu scopul de a
institui o Uniune echitabilă și favorabilă incluziunii prin sprijinirea inovării, a
creativității, a creșterii și a creării de locuri de muncă durabile.
Comisia pentru afaceri europene susține obiectivul creşterii capacităţii culturale a
statelor membre, vizând punerea la dispoziție a unei game largi de activități
culturale de calitate, promovarea oportunităților de participare și de creație
pentru toți și consolidarea legăturilor dintre cultură și educație, afacerile sociale,
politica urbană, cercetare și inovare, recomandând sprijinirea și finanțarea
formelor de manifestare artistică cât mai inovatoare, extinsă, cuprinzătoare și
diversificată la nivel european.
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra
conținutului comunicării, 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 I.2. din ordinea de zi, a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de
criză prelungită, COM(2018) 304.
Comunicarea propune un cadru politic actualizat al Uniunii Europene care să
abordeze, prin acțiunea externă a UE, provocările cu care se confruntă educația
în situații de urgență și de criză prelungită în afara UE.
În cadrul analizei Comunicării, membrii comisiei au făcut o serie de recomandări
cu privire la fructificarea experienţei programelor relevante ale Uniunii,
dezvoltarea de noi modalități de consolidare a sistemelor de cooperare și a
parteneriatelor și intensificarea eforturilor pentru înfiinţarea de şcoli temporare şi
dezvoltarea de servicii educaţionale integrate.
Comisia pentru afaceri europene susține orientarea strategică prin care lipsa
documentației personale nu ar trebui să constituie o barieră în calea accesului la
educație, în timp util la sosire, pentru copiii și tinerii strămutați.
În încheierea dezbaterilor, cu observații și recomandări, 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 I.3. din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Propunerea de
Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de instituire a ”Erasmus”,
programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 1288 / 2013, COM(2018) 367.
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Propunerea urmărește continuarea programului ”Erasmus”, care va avea ca
obiectiv sprijinirea dezvoltării educaționale, profesionale și personale a
persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului și sportului atât în
Europa, cât și în afara ei.
Comisia pentru afaceri europene susține un program ”Erasmus” mai puternic şi
noua inițiativă „DiscoverEU”, care le va oferi tinerilor posibilitatea de a descoperi
alte țări din Uniunea Europeană. Susține în același timp și crearea, până în anul
2025, a Spațiului european al educației, ca modalitate prin care cetăţenii Europei
să obțină competențele necesare într-o societate care este tot mai mobilă, mai
multiculturală și mai digitală, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
Membrii comisiei au subliniat necesitatea adaptării eforturilor de informare la
caracteristicile statelor membre, în abordarea problemei participării limitate la
viața democratică, tendință care se generalizează în Europa, precum și problema
nivelului scăzut de cunoștințe și sensibilizare cu privire la chestiunile europene
care au impact asupra vieții tuturor cetățenilor europeni.
În urma dezbaterilor și a observațiilor și recomandărilor făcute asupra
conținutului comunicării, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea
unei opinii care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților,
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

 Miercuri, 19 septembrie și joi, 20 septembrie a.c. , membrii comisiei
au procedat la studiu individual asupra unor documente de interes pentru
activitatea comisiei.

În ziua de 18 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Cristian GHINEA
(USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA
(PSD).

În ziua de 19 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Cristian GHINEA
(USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA
(PSD).

În ziua de 20 septembrie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au
înregistrat prezența 17 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE
(PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ
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(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Cristian GHINEA
(USR), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Roxana Mînzatu (PSD),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL).
Au absentat motivat: Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Rovana PLUMB (PSD), Adriana Diana TUȘA
(PSD).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

SECRETAR,

Florin Romeo NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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