
Cabinet secretar general 

Către 

Parlamentul României 
Camera Deputatilor 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor 

Bucureşti, 11.03.2013 
Nr.6/E 

În c.onformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 11 I 19.04.2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul qecizional pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, În temeiul Tratatului de la Lisabona 

privind rolul parlamentelor nationale, se prezintă nota cuprinzând propunerile de proiecte legislative 

şi documentele consultative adoptate de instituţiile Uniunii Europene. 
, 

NOTA 
privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 

Comisia Europeană Între 28.02.2013 - 7.03.2013 

1. Pachetul privind gestionarea frontierelor 
il Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru Înregistrarea datelor 
referitoare la intrarea si iesirea resortisantilor tărilor terte care trec frontierele , , '" 
externe ale statelor membre ale Uniunii Europene 
ii) Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 În ceea ce priveşte utilizarea 
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sistemului de intrare/ieşire (EES) şi a programului de înregistrare a călătorilor 
(RTP) 
iii) Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Droaramului de înreaistrare a călătorilor 

Nr. intrare BP BPI-60/E 
Data adoptării 28.02.2013 
Numărul 

COM(2013) 95 ,96, 97 documentelor 
Tip documente legislativ 
Termen de control al 

1.03.2013 - 26.04.2013 
subsidiarităţii 

Propunerea de regulament [95] are în vedere crearea unui sistem care să 
înregistreze electronic datele şi locurile de intrare şi de ieşire pentru fiecare 
resortisant al unei ţări te~e căruia i s-a permis o şedere de scurtă durată, cu 
scopul de a se îmbunătăţi gestionarea frontierelor externe şi combaterea 
migraţiei neregulamentare. 

Rezumat Propunerea de regulament [96] vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 
562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane ("Codul frontierelor Schengen"). 
Propunerea de regulament [97] urmăreşte instituirea unui program de înregistrare 
a călătorilor ("Registered Traveller Programme" - RTP) pentru facilitarea şi 
celeritatea trecerii frontierei pentru persoanele din ţări te~e care călătoresc În mod 
frecvent si care au făcut obiectul unor controale de securitate prealabile. 

Propunere cu 
mandat Initiative prioritare (potrivit programului de lucru al Comisiei Europene 
generalii n itiativă pentru 2013) 
prioritară 

Examinare fond Examinare fond şi subsidiaritate 
sau/şi subsidiaritate 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităti 

Comisia pentru afaceri Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
Comisii sesizate sigurantă natională europene 

Comisia pentru tehnologia informatiei şi 
comunicatiilor 

Termen propus 
pentru 17.04.2013 10.04.2013 
subsidiaritale 
Termen propus 
pentru examinarea 20.05.2013 13.05.2013 
fondului 
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2. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire 
. d t h' f IV a unuI oroaram e sprijin pen ru supravea erea SI urmarirea soa la a 

Nr. intrare BP BPI-61/E-s 
Data adoptării 28.02.2013 
Numărul 

COM(2013) 107 documentului 
Tip document Legislativ 
Termen de control al· 

1.03.2013 - 26.04.2013 
subsidiaritătii 

Propunerea de decizie urmăreşte instituirea unui serviciu european care să 
prevină coliziunile Între nave spaţiale sau Între nave şi deşeuri spaţiale şi să 
monitorizeze reintrarea necontrolată a unor nave spaţiale sau a unor pă~i ale 

Rezumat acestora În atmosfera terestră. 
Propunerea legislativă este Însoţită de o comunicare explicativă - "Politica 
industrială spaţială a UE, Valorificarea potentialului de creştere Economică În 
sectorul spatial" - COM(2013) 108. 

Propunere cu 
mandat -
generalii n iţiativă 
prioritară 

Examinare fond Examinare subsidiaritate 
sau/şi subsidiaritate 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Comisia pentru afaceri 
Comisia pentru tehnologia informatiei şi 

Comisii sesizate comunicatiilor 
europene 

, Comisia pentru administratie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

Termen propus 17.04.2013 10.04.2013 

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. Comunicare - O viaţă decentă pentru toţi: eradicarea sărăciei şi crearea unui 
viitor durabil pentru olanetă 

Nr. intrare BP BPI-62/E 
Data adoptării 27.02.2013 
Numărul 

COM(2013) 92 documentului 
Tip document Nelegislativ 
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Rezumat 

În contextul "Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului" ale ONU, comunicarea 
propune o abordare comună a UE, identificând principalele provocări şi 
oportunităţi la nivel mondial şi evaluând rezultatele programului de eradicare a 
sărăciei la nivel mondial. Sunt descrise elementele constitutive ale unui viitor 
cadru de acţiune În materie. 

2. Comunicare . AI doilea tablou de bord privind simplificarea pentru CFM 
2014·2020 

Nr. intrare BP BPI-63/E 
Data adoptării 26.02.2013 
Numărul 

COM(2013) 98 documentului 
Tip document Nelegislativ 

Comunicarea, care urmează unui prim tablou de bord prezentat În 

Rezumat septembrie 2012, evaluează principalele evoluţii Înregistrate de la acea dată, 
subliniază aspectele esenţiale şi indică calea de urmat pentru o finanţare simplă 
şi eficientă a UE pentru perioada 2014-2020. 

3, Comunicare cu privire la rezultatele verificărilor privind adiţionalitatea la 
mijlocul perioadei 2007·2013 

Nr. intrare BP BPI-64/E 
Data adoptării 28.02.2013 
Numărul 

COM(2013) 104 documentului 
Tip document Nelegislativ 

Comunicarea sintetizează rezultatele verificării la mijlocul perioadei efectuate 

Rezumat pentru perioada 2007-2010, punând accentul pe măsurile de stimulare şi 

consolidare fiscală luate de statele membre şi impactul acestora asupra 
investiţiilor publice şi asupra adiţionalităţii În perioada 2011-2013. 

4, Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, În numele Uniunii 
E T t ti' OMPI "d' t tW '1' t"l d" I uropene, a ra a U UI pnvln In erpre an e SI execu II e au IOVlzua e 

Nr. intrare BP BPI-65/E 
Data adoptării 4.03.2013 
Numărul 

COM(2013) 109 documentului 
Tip document Nelegislativ 

Rezumat Decizia are ca obiectiv semnarea tratatului, instrument care stabileste noi norme 
I 

internationale În domeniul drepturilor conexe care vizează asigurarea unei 
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protecţii şi a unei remunerări adecvate a artiştilor interpreţi sau executanţi din 
domeniul audiovizual. 

5. Carte verde privind strategia europeană În materie de deşeuri de plastic 
aflate În mediul Înconiurător 

Nr. intrare BP 
. Data adoptării 
Numărul 

documentului 
Tip document 

Rezumat 

BPI-66/E 
7.03.2013 

COM(2013) 123 

Nelegislativ 
Cartea verde reevaluează din punct de vedere ecologic riscurile pentru mediu şi 
pentru sănătatea umană a deşeurilor care provin din plasticul din produse atât În 
plan funcţional, cât şi În plan chimic. Totodată, urmăreşte stabilirea unui mod 
comun şi util de rezolvare a problemei eliminării necontrolate a deşeurilor de 
plastic şi a deversării lor În mare. 

Secretar General 
Cristian-Adrian PANCIU 
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