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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 17 – 19 septembrie 2019

În perioada 17 - 19 septembrie 2019, Comisia pentru afaceri europene
a avut următoarea ordine de zi:

I.

Examinarea documentelor și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca
Europeană de Investiții – Abordarea impactului pe care l-ar
avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune:
abordarea coordonată a Uniunii, COM(2019) 195
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și social European și Comitetul Regiunilor
– Evaluare din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu:
o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea
vieții acestora, COM(2019) 149

II.

Studiu individual:

1. Curtea de Conturi Europeană - document de analiză nr. 9 –
Apărarea europeană (12 septembrie 2019)
2. Comisia Europeană:
(publicație)

Evaluarea

normelor

fiscale

ale

UE

1

3. Comisia Europeană: The European Union continues to lead the
global fight against climate change (comunicat de presă)
III. Diverse

 Miercuri, 18 septembrie a.c., ședința a fost condusă de
domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele comisiei. Ordinea de zi a
fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost examinată în fond Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală
Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul
Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Abordarea impactului pe
care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune:
abordarea coordonată a Uniunii, COM(2019) 195.
Comunicarea prezintă un bilanț al pregătirilor pentru scenariul Brexit
fără niciun acord.
Comisia pentru afaceri europene susține poziția Comisiei Europene,
conform căreia o retragere a Regatului Unit din Uniune pe baza
acordului de retragere, care a fost acceptat de guvernul Regatului Unit
și pe care Consiliul European l-a aprobat în 2018, este cel mai bun
rezultat.
În același timp, subliniază utilitatea constituirii unor mecanisme
cuprinzătoare și operative prin care să se garanteze că drepturile
cetățenilor în materie de securitate socială care au legătură cu Regatul
Unit, în vigoare înainte de data retragerii, sunt protejate.
Membrii comisiei au făcut recomandări în ceea ce privește viitoarele
relații dintre UE-27 și Regatul Unit, în sensul ca acestea să urmărească
respectarea valorilor sociale, de mediu și dezvoltare durabilă ale
Uniunii, subliniind și necesitatea cooperării dintre UK și UE-27 în
asigurarea unui comerț internațional bazat pe reguli și în funcționarea
eficientă a Organizației Internaționale a Comerțului.
În finalul dezbaterii, membrii comisiei au hotărât în unanimitate
adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
La punctul I.2. din ordinea de zi, membrii comisiei au analizat
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și social European și Comitetul Regiunilor – Evaluare din
2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își
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protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora, COM(2019)
149.
Comunicarea prezintă un bilanț al aplicării politicilor de mediu,
identificând atât lacunele existente, cât și prioritățile privind
consolidarea guvernanței de mediu, bunele practici și calea de urmat.
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au recomandat analizarea
proceselor și procedurilor de legiferare în domeniu din punct de vedere
al corespondenței cu situația socio-economică din statele membre, în
scopul identificării celor mai potrivite căi și mijloace de a fi sporit
realismul acestora și de a se reduce riscul de neîndeplinire a
obligațiilor de transpunere.
Comisia pentru afaceri europene consideră că este necesară o aducere
la zi a politicilor în domeniu în ceea ce privește reflectarea progresului
tehnic, în special în domeniul energiei din surse regenerabile și al
eficienței energetice, dar și analiza politicilor europene, precum și a
strategiilor de finanțare în domeniul energiei regenerabile, în ceea ce
privește accesul întreprinderilor mici și mijlocii și a altor entități
interesate de finanțare și de piața unică, asigurarea înțelegerii depline
a progresului tehnic de către evaluatorii proiectelor de cercetare în
domeniu în viitorul program Orizont Europa.
Membrii comisiei au mai făcut recomandări în privința intensificării
eforturilor de consultare publică, a sprijinirii financiare a canalelor
operative, cu răspuns rapid, de implicare a cetățenilor și a tuturor
factorilor interesați în procesul de pregătire a deciziilor și apropierea
politicilor de mediu de cetățean, precum și elaborarea unor documente
pregătitoare sau de expertiză care să fie publice, concise și
pragmatice, la obiect, în sprijinul politicilor europene în domeniu.
În urma analizei comunicării, membrii comisiei au hotărât în
unanimitate adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care
să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

 Marți, 17 septembrie și Joi, 19 septembrie a.c., membrii
comisiei au procedat la studiu individual.
În ziua de 17 septembrie a.c., din totalul de 24 de membri ai
Comisiei, și-au înregistrat prezența 16 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD),
Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD),
Dănuț BICA (PNL), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU
(PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Costin Sebastian MOISE (PMP),
Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro Europa),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana
Diana TUȘA (PSD).
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Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel
CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (ALDE), Mara MAREȘ (PNL),
Roxana MÎNZATU (PSD).
În ziua de 18 septembrie a.c., din totalul de 24 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),
Dănuț BICA (PNL), Iulian BULAI (USR), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Costin
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai
Valentin POPA (Pro Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred
Robert SIMONIS (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei
Dominic GEREA (ALDE), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD).
În ziua de 19 septembrie a.c., din totalul de 24 de membri ai
Comisiei, și-au înregistrat prezența 15 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD),
Roberta Alma ANASTASE (PNL), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU
(PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD),
Dănuț BICA (PNL), Iulian BULAI (USR), Giureci-Slobodan GHERA
(Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin MANOLE (PSD), Costin
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai
Valentin POPA (Pro Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred
Robert SIMONIS (PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).
Au absentat motivat: Ilie Dan BARNA (USR), Ana BIRCHALL (PSD),
Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei
Dominic GEREA (neafiliat), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU
(PSD).

PREȘEDINTE,
Angel TÎLVĂR

SECRETAR,
Romeo Florin NICOARĂ

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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