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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Comunicării – Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei  
şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015   

[COM(2015) 44] 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată pentru 
examinare pe fond cu următorul act legislativ: 

Comunicarea – Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare 
durabilă în perioada ulterioară anului 2015  [COM(2015) 44]. 

Comunicarea sus menţionată are la bază concluziile Consiliului din decembrie 2014 
şi prezintă punctele de vedere ale Comisiei Europene privind principiile fundamentale şi 
componentele principale de care are nevoie parteneriatul mondial pentru a sprijini în mod 
eficace agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015. Sunt prezentate propuneri 
privind modul în care Uniunea Europeană şi statele membre ar putea contribui la parteneriat. 

De asemenea, subliniază disponibilitatea Uniunii Europene de a participa în mod 
pozitiv la dezbaterea mondială privind mijloacele de punere în aplicare a viitoarelor 
obiective de dezvoltare durabilă şi va constitui baza pentru o poziţie comună a Uniunii 
Europene în cadrul negocierilor interguvernamentale,     

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au examinat Comunicarea – Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi 
dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 în şedinţa Comisiei din 15 aprilie 
2015. 

Din totalul de 36 deputaţi, membri ai Comisiei, la dezbateri au participat 33 deputaţi. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate 

de voturi, să aprobe întocmirea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării - Un 
parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară 
anului 2015. 
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