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Examinare fond sau/şi 
subsidiaritate Examinare fond 

Comisii sesizate 
Comisia pentru afaceri 
europene  

Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Termen propus pentru 
fond 

20.10.2015 13.10.2015 

 
2. E-29/2015 
Comunicare: Noi avantaje pentru consumatorii de energie 

 
Nr. intrare BP BPI-75/E 
Data adoptării 15.07.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)339 

Tip document nelegislativ 
Termen de control al 
subsidiarităţii 

- 

Rezumat 

Parte componentă a Strategiei privind uniunea energetică, 
comunicarea îşi propune identificarea unor noi beneficii pentru 
consumatorii de energie, prin plasarea lor în centrul unui sistem 
energetic prosper şi funcţional. Beneficiile vizate sunt consolidarea 
statutului consumatorilor, realizarea unor locuinţe şi reţele 
inteligente, gestionarea şi protecţia datelor. 
Comunicarea este însoţită de documentul de lucru al Comisiei 
SWD(2015)141.  

Propunere cu mandat 
general/Iniţiativă 
prioritară 

Iniţiativă prioritară 

Examinare fond sau/şi 
subsidiaritate 

Examinare fond 

Comisii sesizate Comisia pentru afaceri 
europene  

Comisia pentru industrii şi servicii 

Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Termen propus pentru 
fond 17.11.2015 10.11.2015 

 
3. E-30/2015 
Comunicare: Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă 
organizare a pieţei energiei 

 
Nr. intrare BP BPI-76/E 
Data adoptării 15.07.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)340 

Tip document nelegislativ 
Termen de control al 
subsidiarităţii 

- 
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Rezumat 

Comunicarea face parte din Strategia privind uniunea energetică şi 
lansează o consultare publică privind elementele noii organizări a 
pieţei, în vederea pregătirii unor eventuale propuneri legislative şi 
nelegislative viitoare. 
Documentul este însoţit de comunicarea: Noi avantaje pentru 
consumatorii de energie [COM(2015)339]. 

Propunere cu mandat 
general/Iniţiativă 
prioritară 

Iniţiativă prioritară 

Examinare fond sau/şi 
subsidiaritate Examinare fond 

Comisii sesizate 
Comisia pentru afaceri 
europene  

Comisia pentru industrii şi servicii 

Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor 

Termen propus pentru 
fond 

17.11.2015 10.11.2015 

 
4.  E-31-s/2015 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa 
energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE 
 

Nr. intrare BP BPI-77/E 
Data adoptării 15.07.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)341 

Tip document legislativ 
Termen de control al 
subsidiarităţii 22.07.2015 – 19.10.2015 

Rezumat 

Propunerea înlocuieşte Directiva privind etichetarea energetică, în 
vigoare, şi clarifică, consolidează şi extinde sfera de aplicare a 
dispoziţiilor existente ale directivei prin: 

• actualizarea etichetei şi permiterea reclasificării; 
• îmbunătăţirea asigurării respectării normelor; 
• crearea unei baze de date cu produsele supuse obligaţiilor de 

etichetare energetică; 
• clarificarea obligaţiilor diferitelor părţi; 
• îmbunătăţirea legăturii dintre etichetarea energetică şi 

standardele de măsurare. 
Propunerea este însoţită de următoarele documente: evaluarea 
impactului [SWD(2015)139], rezumatul evaluării impactului 
[SWD(2015)140], avizul favorabil al Comitetului de analiză a 
reglementării [SEC(2015)323] şi raportul ,,Revizuirea Directivei 
2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 
2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre 
produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu 
impact energetic [COM(2015)345]. 

Propunere cu mandat 
general/Iniţiativă 
prioritară 

Iniţiativă prioritară 

Examinare fond sau/şi 
subsidiaritate 

Examinare fond şi subsidiaritate 
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Comisii sesizate Comisia pentru afaceri 
europene  

 

Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Termen propus pentru 
examinare fond 

17.11.2015  10.11.2015 

Termen propus pentru 
examinare 
subsidiaritate 

02.10.2015 25.09.2015 

 
5. E-32/2015 
Comunicare - Lucrând împreună pentru locuri de muncă şi creştere 
economică: rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea 
Planului de investiţii pentru Europa 

 
Nr. intrare BP BPI-78/E 
Data adoptării 22.07.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)361 

Tip document nelegislativ 
Termen de control al 
subsidiarităţii - 

Rezumat 

Comunicarea, care constituie o continuare a iniţiativei prioritare 
„Planul de investiţii pentru Europa”, explică rolul important pe care îl 
pot juca băncile naţionale de promovare („BNP”) în relansarea 
investiţiilor în Europa, prin participarea la investiţiile Fondului 
european pentru investiţii strategice („FEIS”). Comunicarea clarifică 
modul de înfiinţare a unei BNP, inclusiv din perspectiva regimului UE 
privind ajutoarele de stat acordate pentru cofinanţarea proiectelor 
naţionale. Este abordat şi modul în care BNP din diferite state 
membre îşi pot uni eforturile pentru a colabora cu Banca Europeană 
de Investiţii („BEI”) în vederea creării unor platforme de investiţii. 

Propunere cu mandat 
general/Iniţiativă 
prioritară 

Iniţiativă prioritară 

Examinare fond sau/şi 
subsidiaritate 

Examinare fond 

Comisii sesizate Comisia pentru afaceri 
europene  

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

Termen propus pentru 
fond 

30.10.2015 23.10.2015 

 
II. Iniţiative care nu sunt propuse pentru examinare, nefiind incluse în 
categoria propunerilor prioritare şi nefăcând obiectul unui mandat general) 
 
 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 din 29 mai 1995 de 
instituire a unui model uniform de viză 
 

Nr. intrare BP BPI-79/E 
Data adoptării 24.06.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)303 
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Tip document legislativ 

Rezumat 
Propunerea are ca obiectiv creşterea gradului de securitate şi 
îmbunătăţirea modelului uniform de viză pentru a contracara frauda 
în acel domeniu. 

 
2. Propunere de Regulament al Consiliului privind deschiderea şi modul de 

gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru 
anumite produse pescăreşti pentru perioada 2016-2018 
 

Nr. intrare BP BPI-80/E 
Data adoptării 16.07.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)344 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Propunerea are ca obiectiv deschiderea şi modul de gestionare a 
unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite 
produse pescăreşti pentru perioada 2016-2018. 

 
3. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia cu privire la Decizia 

1/2015 care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în 
cadrul Comitetului mixt veterinar instituit prin Acordul dintre 
Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu 
produse agricole, în ceea ce priveşte modificarea apendicelor 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10 şi 11 din anexa 11 
 

Nr. intrare BP BPI-81/E 
Data adoptării 26.6.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)217 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Decizia urmează a stabili poziţia pe care Uniunea Europeană o va 
adopta în Comitetul mixt veterinar în privinţa unor varii aspecte de 
ordin agricol. 

 
4. Propunere de Decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să 

fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru 
achiziţii publice referitor la aderarea Republicii Moldova la Acordul 
privind achiziţiile publice 
 

Nr. intrare BP BPI-82/E 
Data adoptării 6.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)325 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Decizia va permite Comisiei să exprime poziţia Uniunii cu privire la 
aderarea Republicii Moldova în cadrul Comitetului Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului privind achiziţiile publice. 

 
5. Comunicare: Evaluarea acţiunilor întreprinse de Franţa drept răspuns la 

Recomandarea Consiliului din 10 martie 2015 cu scopul de a se pune 
capăt situaţiei de deficit excesiv 
 

Nr. intrare BP BPI-83/E 
Data adoptării 1.7.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)326 
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Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Comunicarea evaluează raportul transmis de Franţa la 10 iunie 2015 
privind acţiunile întreprinse în scopul corectării deficitului excesiv 
până în 2017 (termenul stabilit de Consiliu). 

 
6. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie 

adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE 
cu privire la o modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE 
(Statistici privind energia) 
 

Nr. intrare BP BPI-84/E 
Data adoptării 9.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)328 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Contextul propunerii este dat de necesitatea încorporării în Acordul 
privind Spaţiul Economic European a legislaţiei în domeniu a Uniunii 
Europene, cât mai curând posibil după adoptarea acesteia. 

 
7. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie 

adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE 
cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, 
încercări şi certificare) şi a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE 
(Directiva privind calitatea combustibililor) 
 

Nr. intrare BP BPI-85/E 
Data adoptării 10.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)334 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Decizia urmăreşte încorporarea Directiva 2009/30 în Acordul privind 
Spaţiul Economic European, astfel încât anexe ale respectivului acord 
urmează a fi modificate în consecinţă. 

 
8. Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului parafat 

la 20 martie 2015 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei 
financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 
dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi 
Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte 
 

Nr. intrare BP BPI-86/E 
Data adoptării 16.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)346 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Decizia vizează încheierea noului protocol la Acordul de parteneriat 
în domeniul pescuitului dintre UE şi, respectiv Danemarca şi 
Groenlanda. 

 
9. Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor 
produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) 

 
Nr. intrare BP BPI-87/E 
Data adoptării 17.7.2015 
Numărul COM(2015)350 
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documentului UE 
Tip document legislativ 

Rezumat 
Propunerea modificată codifică Regulamentul (CE) nr. 673/2005, în 
vigoare. 

 
10. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii Europene cu privire la proiectul de 
regulament de procedură în cadrul Conferinţei statelor părţi la Tratatul 
privind comerţul cu arme (TCA) 

 
Nr. intrare BP BPI-88/E 
Data adoptării 14.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)352 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Regulamentul de procedură al conferinţei statelor părţi la Tratatul 
privind comerţul cu arme, tratat adoptat de Adunarea Generală a 
ONU, urmează a reglementa modul de lucru şi de adoptare a 
deciziilor acelei conferinţe. 
Decizia urmează a stabili poziţia UE privind proiectul acelui 
regulament şi vizează autorizarea statelor membre, pentru aspectele 
de competenţa exclusivă a Uniunii, să acţioneze în numele Uniunii în 
limitele legale prevăzute de TFUE. 

 
11. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 

Europene, şi aplicarea provizorie a Protocolului parafat la 20 martie 2015 
de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare 
prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre 
Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi 
Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte 

 
Nr. intrare BP BPI-89/E 
Data adoptării 16.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)347 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Obiectivul deciziei este semnarea în numele Uniunii şi aplicarea 
provizorie a noului protocol, procedură demarată în paralel cu 
procedura referitoare la decizia Consiliului cu privire la încheierea 
noului protocol [COM(2015)346]; dat fiind că protocolul în vigoare 
urmează să expire la 31 decembrie 2015, noul protocol se va aplica, 
cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru 
intrarea în vigoare a acestuia. 

 
12. Comunicare: Un nou început pentru locuri de muncă şi creştere în Grecia 

 
Nr. intrare BP BPI-90/E 
Data adoptării 15.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)400 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Comunicarea expune mijloacele disponibile din bugetul UE care se 
pot utiliza pentru asigurarea de locuri de muncă şi creştere 
economică în Grecia; completează setul de reforme şi angajamente 
în curs de a fi aplicate, care vor sta la baza unui program, instituit în 
temeiul Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate. 
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13. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte adoptarea unor măsuri 
specifice referitoare la Grecia 
 

Nr. intrare BP BPI-91/E 
Data adoptării 17.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)365 

Tip document legislativ 

Rezumat 

Regulamentul urmează a dispune, pe de o parte, o prefinanţare 
iniţială suplimentară pentru programele operaţionale finanţate în 
perioada 2014-2020 în cadrul politicii de coeziune în temeiul 
obiectivului „Investiţii pentru creştere economică şi ocuparea forţei 
de muncă” şi pentru programele sprijinite din Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime în Grecia, iar pe de altă parte, 
sporirea la 100% a plafonului pentru valoarea totală cumulată a 
prefinanţării şi a plăţilor intermediare, dar şi a ratei de cofinanţare 
pentru programele operaţionale din perioada 2007-2013 ce vizează 
atingerea obiectivelor de convergenţă şi regionale în materie de 
competitivitate şi ocupare a forţei de muncă în Grecia. 

 
14. Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 407/2010 al Consiliului de instituire a unui mecanism european 
de stabilizare financiară 
 

Nr. intrare BP BPI-92/E 
Data adoptării 22.7.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)372 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Propunerea urmează a introduce o nouă dispoziţie în Regulamentul 
nr. 407/2010 potrivit căreia, în cazul în care statul membru 
beneficiar al asistenţei financiare prin mecanismul european de 
stabilitate financiară este un stat membru a cărui monedă este euro, 
acordarea asistenţei financiare din partea Uniunii va fi condiţionată 
de dispoziţii juridice obligatorii care să garanteze despăgubirea 
integrală a statelor membre care nu fac parte din zona euro pentru 
orice prejudicii pe care le pot suferi ca urmare a nerambursării de 
către statul membru în cauză a respectivei asistenţe financiare. 
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15. Propunere de Decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să 
fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului pentru 
comerţul cu servicii al Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la 
acceptarea preferinţelor notificate de membrii OMC în ceea ce priveşte 
serviciile şi prestatorii de servicii din ţările cel mai puţin dezvoltate, 
altele decât cele descrise la articolul XVI din GATS 
 

Nr. intrare BP BPI-93/E 
Data adoptării 23.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)356 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Decizia va stabili poziţia Uniunii în cadrul Consiliului pentru comerţul 
cu servicii privind aprobarea tratamentului preferenţial acordat de 
către membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului („OMC”) cu privire 
la alte măsuri decât cele descrise la articolul XVI („accesul pe piaţă”) 
din Acordul General privind Comerţul cu Servicii („GATS”). 

 
16. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o Strategie a 
Uniunii Europene pentru regiunea alpină 
 

Nr. intrare BP BPI-94/E 
Data adoptării 28.7.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)366 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Comunicarea constituie răspunsul la invitaţia adresată anterior de 
Consiliul European (19/20 decembrie 2013) de prezentare a unei 
strategii pentru zona Munţilor Alpi. Strategia vizează: (1) creşterea 
economică şi inovarea; (2) mobilitatea şi conectivitatea şi (3) mediul 
şi energia. 

 
17. Propunere de Decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să 

fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de 
stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de 
asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe 
de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, cu privire la o 
decizie a Consiliului de stabilizare şi de asociere de adoptare a 
regulamentului său de procedură 
 

Nr. intrare BP BPI-95/E 
Data adoptării 29.7.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)368 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Decizia urmează a stabili poziţia Uniunii Europene în privinţa 
regulamentului de procedură al Consiliului de stabilizare şi de 
asociere instituit prin Acordul de asociere cu Bosnia şi Herţegovina, 
organism care supervizează punerea în aplicare a acordului şi 
examinează orice aspect de importanţă majoră apărut în cadrul 
acestuia şi orice alte aspecte bilaterale sau internaţionale de interes 
reciproc. 

 
 
 



10 /11 
 

18. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie 
adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de asociere reunit 
în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 
membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă 
parte 
 

Nr. intrare BP BPI-96/E 
Data adoptării 5.8.2015 
Numărul 
documentului UE COM(2015)390 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Propunerea urmăreşte adoptarea unei poziţii a Uniunii în privinţa 
aplicării părţii comerciale a acordului dintre Uniune şi Republica 
Moldova, mai concret în privinţa unui mecanism de soluţionare a 
litigiilor comerciale între părţile la acord, referitoare la aplicarea sau 
interpretarea părţii comerciale din acord. 

 
19. Propunere comună de Decizie a Consiliului privind semnarea Acordului de 

continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi 
Tehnologie dintre Uniunea Europeană şi EURATOM, acţionând ca o 
singură parte, şi Georgia, Japonia, Regatul Norvegiei, Republica 
Kârgâzstan, Republica Armenia, Republica Kazahstan, Republica Coreea, 
Republica Tadjikistan şi Statele Unite ale Americii 
 

Nr. intrare BP BPI-97/E 
Data adoptării 7.8.2015 
Numărul 
documentului UE JOIN(2015)29 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 

Decizia vizează aprobarea semnării, în numele Uniunii Europene, a 
Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru 
Ştiinţă şi Tehnologie dintre Uniunea Europeană şi EURATOM, 
respectiv Georgia, Japonia, Norvegia, Kârgâzstan, Armenia, 
Kazahstan, Coreea, Tadjikistan şi Statele Unite ale Americii. 

 
20. Propunere de Decizie a Consiliului de aprobare a încheierii de către 

Comisie, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului 
de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi 
Tehnologie dintre Uniunea Europeană şi EURATOM, acţionând ca o 
singură parte, şi Georgia, Japonia, Regatul Norvegiei, Republica 
Kârgâzstan, Republica Armenia, Republica Kazahstan, Republica Coreea, 
Republica Tadjikistan şi Statele Unite ale Americii 
 

Nr. intrare BP BPI-98/E 
Data adoptării 7.8.2015 
Numărul 
documentului UE 

COM(2015)398 

Tip document nelegislativ 

Rezumat 
Decizia constituie procedura paralelă pentru Euratom a aprobării 
semnării Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional 
pentru Ştiinţă şi Tehnologie [cf. JOIN(2015)29]. 
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