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documentelor 
Tip document legislativ 
Termen de 
control al 
subsidiarităţii 

2.04.2013 - 28.05.2013 

Rezumat 

Propunerea are ca obiectiv atât modificarea  şi alinierea 
Regulamentului nr. 577/98 la noul context instituțional, cât şi  
identificarea competențelor Comisiei şi stabilirea procedurii 
corespunzătoare pentru adoptarea de măsuri pe baza acestor 
competențe cu privire la ocuparea forței de muncă, șomaj și 
persoanele din afara pieței muncii.  

Propunere cu 
mandat general/ 
Iniţiativă 
prioritară 

 
- 

Examinare fond 
sau/şi 
subsidiaritate 

Examinare subsidiaritate 

Comisii 
sesizate  

Comisia pentru 
afaceri europene 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

Termen propus  17.05.2013 10.05.2013 
 
 
2. E 32-s/2013 
Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci 
(Reformare) 

Nr. intrare BP BPI-91/E-s 
Data adoptării 27.03.2013 
Numărul 
documentelor COM(2013) 162 

Tip document legislativ 
Termen de 
control al 
subsidiarităţii 

4.04.2013  - 30.05.2013 

Rezumat 

Reformarea Directivei 2008/95 urmăreşte trei obiective:  
- modernizarea și îmbunătățirea dispozițiilor în vigoare ale 
directivei, prin modificarea dispozițiilor care nu mai sunt de 
actualitate, sporind astfel securitatea juridică și clarificând 
drepturile conferite de marcă în ceea ce privește domeniul de 
aplicare și limitele acestora; 
- realizarea unei mai mari apropieri a legislațiilor și a procedurilor 
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naționale în materie de mărci, cu scopul de a le face compatibile 
cu sistemul mărcilor comunitare, (a) adăugând alte reguli 
materiale și (b) introducând norme procedurale principale în 
cadrul directivei, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în 
regulament; 
- facilitarea cooperării dintre oficiile din statele membre și Oficiul 
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, cu scopul de a 
promova convergența practicilor și dezvoltarea de instrumente 
comune, prin instituirea unui temei juridic pentru această 
cooperare.  

Propunere cu 
mandat 
general/Iniţiati
vă prioritară 

 
- 

Examinare 
fond sau/şi 
subsidiaritate 

Examinare subsidiaritate 

Comisii 
sesizate  

Comisia pentru 
afaceri europene 

Comisia juridică, pentru disciplină şi 
imunităţi  
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
 
Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Termen 
propus  17.05.2013 10.05.2013 

 
 
3. E 33-s/2013 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru 
Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de 
nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere  

Nr. intrare BP BPI-92/E-s 
Data adoptării 27.03.2013 
Numărul 
documentelor COM(2013) 174 

Tip document legislativ 
Termen de 
control al 
subsidiarităţii 

4.04.2013 - 30.05.2013 

Rezumat Propunerea legislativă vizează reînnoirea finanțării multianuale a 
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acelei agenţii a Uniunii pentru perioada 2014-2020 în cadrul 
noilor perspective financiare. 

Propunere cu 
mandat 
general/ 
Iniţiativă 
prioritară 

 
- 

Examinare 
fond sau/şi 
subsidiaritate 

Examinare subsidiaritate 

Comisii 
sesizate  

Comisia pentru 
afaceri europene Comisia pentru industrii şi servicii 

Termen 
propus  17.05.2013 10.05.2013 

 
 
II. Alte documente (iniţiative care nu sunt propuse pentru 
examinare, nefiind incluse în categoria propunerilor 
prioritare şi nici nu fac obiectul unui mandat general) 
 
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 
privind marca comunitară 

Nr. intrare BP BPI-93/E 
Data adoptării 27.03.2013 
Numărul 
documentului COM(2013) 161 

Tip document Legislativ  

Rezumat 
 
 
 
 

Propunerea urmăreşte modernizarea dispoziţiilor existente.  
Propunerea nu este supusă controlului respectării subsidiarităţii, 
întrucât marca comunitară este un titlu de proprietate 
intelectuală, autonom la nivelul UE, creat prin intermediul unui 
regulament UE şi doar legiuitorul UE are competenţa de a 
modifica acel regulament. 

 
 
 

Secretar General 
Cristian-Adrian PANCIU 

 
 
 

 




