
Direcția pentru Uniunea Europeanăfebruarie
Raport privind controlul parlamentar asupra procesului decizional la nivelul 
Uniunii Europene, realizat de către Camera Deputaților 



Februarie 2022 Documente relevante primite de Camera Deputaților

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind modul în care
instituțiile au aplicat, în 2020, Regulamentul nr. 495/77 al Consiliului, astfel cum a
fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 1945/2006 (privind serviciile de
permanență), Regulamentul nr. 858/2004 al Consiliului (privind condițiile de
muncă deosebit de grele) și Regulamentul nr. 300/76 al Consiliului, astfel cum a
fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 1873/2006 (privind munca
neîntreruptă sau în schimburi)

Selecție de documente ale Comisiei Europene

COM(2022)4

Propunere de Raport comun privind ocuparea forței de muncă al Comisiei
Europene și al Consiliului

Opinii emise de parlamentele naționale

Opinie privind respectarea principiului subsidiarității și proporționalității 

a Senatului Olandei – CONS(2022) 6134/22 la COM(2021)891

Opinie privind respectarea principiului subsidiarității și proporționalității 

a Senatului Olandei – CONS(2022) 6196/22 la COM(2021)890

Opinie privind respectarea principiului subsidiarității și proporționalității 

a Parlamentului Spaniei – CONS(2022) 6422/22 la COM(2021)753

COM(2021)743

COM(2022)56
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind cheltuielile FEGA
Sistemul de avertizare timpurie nr. 11-12/2021

COM(2022)43

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport semestrial
privind executarea operațiunilor de finanțare NextGenerationEU în temeiul
articolului 12 din Decizia de punere în aplicare C(2021) 2502 a Comisiei Iunie-
decembrie 2021

COM(2022)52

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind exercitarea
competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul
Regulamentului (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de
aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de
minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc
ridicat

Opinie privind respectarea principiului subsidiarității și proporționalității 

a Parlamentului Suediei – CONS(2022) 6440/22 la COM(2021)753

Opinie privind respectarea principiului subsidiarității și proporționalității 

a Parlamentului Suediei – CONS(2022) 6400/22 la COM(2021)731

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_42_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/ST06134.XX22.PDF
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_891_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/ST06196.XX22.PDF
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_890_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/ST06422.XX22.PDF
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_753_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_743_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_56_RO_ACT_part1_v3.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_43_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_52_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/ST06440.XX22.PDF
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_753_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/ST06400.EN22.PDF
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_731_RO_ACT_part1_v2.pdf
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Răspunsuri ale Comisiei Europene

C(2022)651 – Răspunsul la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 56/19.09.2021 privind COM(2021)141 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Un Plan de Acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice

C(2022)699 – Răspunsul la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 56/19.09.2021 privind COM(2021)345 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice,

conectate, reziliente și prospere până în 2040

C(2022)1169 – Răspunsul la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 56/19.09.2021 privind COM(2021)323 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027

Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/C_2022_651_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F1143621699/HCD_COM(2021)_141%20(anonimizat).pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_141_RO_ACT2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/C_2022_699_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F1193677619/HCD_COM(2021)_345%20(anonimizat).pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_345_RO_ACT_part1_v4.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/C_2022_1169_RO_ACTE_f.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F-636174814/HCD_COM(2021)_323%20(anonimizat).pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_323_RO_ACT_part1_v2.pdf


Din activitatea comisiilor și a plenului Camerei Deputaților
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COM(2021)615

COM(2021)644

Proiect de opinie – Comisia pentru politică externă

COM(2021)615

COM(2021)573

Opinie – Comisia pentru afaceri europene

COM(2021)573

Hotărârea Camerei Deputaților de adoptare a Opiniei

15

COM(2021)708

COM(2021)699

COM(2020)689

Proiect de opinie – Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și servicii specifice

COM(2021)574

COM(2021)770

Hotărârea Camerei Deputaților de adoptare a Opiniei

8Opinie – Comisia pentru afaceri europene

Hotărârea Camerei Deputaților de adoptare a Opiniei

17
Proiect de opinie – Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

Proiect de opinie – Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

COM(2021)699

Proiect de opinie – Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice

22Opinie – Comisia pentru afaceri europene

Proiect de opinie – Comisia pentru învățământ

21
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http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1071096689/PO_drepturile_omului_COM(2021)_142.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F2088602897/HCD%20COM(2021)560%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F-1561778473/Opinie%20CAE%20-%20COM(2021)615%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F1148454125/PO_externa_COM(2021)_644.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F-1980067053/HCD%20COM(2021)615%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F736140246/Opinie%20CAE%20-%20COM(2021)573%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F1009902763/HCD%20COM(2021)573%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F2034375904/PO_mediu_COM(2021)_708%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F1396161379/PO_mediu_COM(2021)_699%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F-726913724/PO_agricultura_COM(2021)_689.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F806819333/op%20CAE%20574%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F33002715/PO_invatamant_COM(2021)_770%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-693246726/HCD%20COM(2020)760%20-%20anonimizat.pdf
https://www.cdep.ro/eu/docs/F628574403/PO_agricultura_COM(2021)_699.pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do

