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Anexa I: Inițiative strategice programate pentru adoptare în 2010* 
*Inițiative pe care Comisia s-a angajat să le adopte în 2010 (9 luni: aprilie-decembrie). 
Titlu Tipul inițiativei Descrierea sferei obiectivelor 
Combaterea crizei  
1. Comunicare privind instituirea unui sistem 
care să permită o mai bună coordonare a 
politicilor, bazat pe o supraveghere mai 
amplă și mai amănunțită 
(trimestrul II) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va propune mijloace în vederea consolidării capacității zonei euro de a promova stabilitatea și 
coeziunea uniunii monetare, pornind de la actualul cadru de guvernanță inclus în Pactul de stabilitate și de creștere 
și de la Strategia „Europa 2020”. Comunicarea va sugera modalități de punere în aplicare a articolului 136 din 
Tratatul de la Lisabona în vederea remedierii dezechilibrelor fiscale și macroeconomice prin intermediul unei 
supravegheri mai eficiente. 

2. Propunere legislativă în vederea 
îmbunătățirii transparenței și stabilității pe 
piața derivatelor (CPC) 
(trimestrul II) 

Legislativă Scopul principal al propunerii este creșterea siguranței piețelor derivatelor prin consolidarea transparenței și 
scăderea riscului de contrapartidă. Legislația propusă va prevede o compensare în contrapartidă centrală (CPC) în 
cazul contractelor privind derivatele standardizate și va stabili norme comune de siguranță, de reglementare și 
operaționale pentru CPC, în vederea reducerii riscului de contrapartidă. Aceasta va impune, de asemenea, 
participanților de pe piață obligația de a înregistra pozițiile și toate tranzacțiile care nu sunt compensate de o CPC 
în arhive comerciale și va institui modalități de reglementare și supraveghere a arhivelor comerciale în vederea 
creșterii transparenței. 

3. Inițiativă legislativă privind vânzarea 
short/swap-urile pe risc de credit 
(trimestrul III) 

Legislativă Inițiativa va avea ca scop prevenirea practicilor dăunătoare de tranzacționare cu derivate și alte instrumente 
financiare. Inițiativa vine în completarea abordării cuprinzătoare a produselor financiare derivate pentru swap-urile 
pe risc de credit. 

4. Revizuirea Directivei privind sistemele de 
garantare a depozitelor 
(trimestrul II) 

Legislativă Scopul revizuirii este de a consolida protecția consumatorilor (deponenților) prin armonizarea nivelurilor de 
garantare pentru depozitele bancare la suma de 100 000 de € și prin asigurarea unei eficiențe sporite a Directivei 
privind sistemele de garantare a depozitelor. 

5. Revizuirea Directivei privind abuzul de 
piață 
(trimestrul IV) 

Legislativă Scopul acesteia este de a crește integritatea pieței prin definirea cazurilor de abuz de piață, pentru a proteja 
investitorii și pentru a permite autorităților administrative competente să investigheze și să sancționeze abuzurile de 
piață. Va acoperi, de asemenea, nivelul și natura sancțiunilor pentru abuzurile de piață. 

6. Comunicare privind un cadru de gestionare 
a crizelor eficace și eficient 
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va prezenta propunerile Comisiei în vederea dotării autorităților cu instrumentele necesare pentru 
soluționarea în mod efectiv a crizelor bancare transfrontaliere, reducând astfel costurile pentru contribuabili. Noile 
instrumente ar trebui să îmbunătățească securitatea juridică și să reducă riscul unor acțiuni în instanță. 

7. Revizuirea Directivei privind cerințele de 
capital (CRD IV) 
(trimestrul IV) 

Legislativă Revizuirea va cuprinde raportul de pârghie, previzionarea dinamică, lichiditățile, caracterul prociclic/rezervele de 
capital, definiția capitalului, instituții financiare cu importanță sistemică și riscurile de credit de contrapartidă. Scopul 
acesteia este actualizarea cadrului legislativ ca răspuns la criză și promovarea stabilității financiare în UE, de 
exemplu, prin a impune băncilor să pună deoparte capitalul în exces atunci când condițiile de piață sunt favorabile 
și să constituie o rezervă de fonduri proprii atunci când condițiile de piață se deteriorează. 

8. Comunicare privind opțiunile în materie de 
fonduri destinate soluționării situațiilor de 
criză bancară 
(trimestrul II) 

Fără caracter 
legislativ 

Documentul va prezenta opțiuni pentru Consiliul European privind înființarea de fonduri destinate soluționării 
situațiilor de criză bancară ca instrument de gestionare a crizelor, în temeiul raportului FMI preconizat pentru luna 
aprilie. 
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Promovarea inițiativelor emblematice ale Strategiei „Europa 2020” 
9. Comunicare privind o agendă digitală 
europeană 
(trimestrul II) 
 
 

Legislativă/fără 
caracter legislativ

Agenda digitală europeană va avea ca scop exploatarea potențialului tehnologiilor informației și comunicațiilor ca o 
tehnologie majoră care să permită trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, bazată pe 
cunoaștere și competitivă. Aceasta va adopta o abordare integrată a provocărilor unei economii și societăți digitale, 
abordând problemele atât din perspectiva ofertei, cât și a cererii. Agenda digitală europeană va identifica măsurile 
concrete care trebuie luate la nivel comunitar sau al statelor membre în vederea dezvoltării internetului de mare 
viteză, realizării unei piețe online fără frontiere pentru bunuri, servicii și conținut, îmbunătățirii competențelor și 
furnizării de servicii ale viitorului. 

10. Comunicare privind „o politică industrială 
adaptată erei globalizării” 
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va transpune, în inițiative concrete la nivelul UE, obiectivele generale privind creșterea competitivității 
industriale, concomitent cu trecerea către o economie cu un nivel scăzut de emisii de dioxid de carbon; aceasta va 
defini, împreună cu părțile interesate, un cadru pentru direcționarea restructurării sectoarelor către activități 
orientate spre viitor, combinând instrumente, cum ar fi reglementarea inteligentă, achizițiile publice, normele și 
standardele de concurență, precum și acțiunile întreprinse împreună cu partenerii sociali în vederea anticipării și 
gestionării schimbărilor, precum și a consecințelor sociale ale restructurării.  

11. Comunicare privind un plan european 
pentru cercetare și inovare 
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Planul european pentru cercetare și inovare va propune stabilirea unui indicator pentru inovare, astfel cum a fost 
anunțat în Comunicarea „Europa 2020”. Acesta va prezenta, de asemenea, un cadru politic pentru dezvoltarea 
parteneriatelor de cercetare și inovare europene, dezvoltarea tehnologiilor de bază, optimizarea condițiilor-cadru 
pentru cercetare și inovare, consolidarea, simplificarea și dezvoltarea în continuare a domeniului de aplicare a 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii cercetării și inovării. Ecoinovarea va fi, de asemenea, abordată pe baza 
revizuirii Planului de acțiune privind tehnologiile ecologice (2004-2009). 

12. Inițiativa „Tineretul în mișcare”  
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va defini o strategie privind integrarea programelor de mobilitate , a programelor universitare și de 
cercetare ale UE și naționale în vederea modernizării învățământul superior, a promovării spiritului antreprenorial 
prin intermediul mobilității tinerilor specialiști și a încurajării recunoașterii învățării informale. Aceasta va anunța noi 
inițiative privind atât elemente de politică, cât și elemente legate de programe, care vor fi prezentate în următorii 
ani. Acest cadru va include un program european de schimb pentru antreprenori - „ERASMUS pentru tinerii 
antreprenori". 

13. Comunicare privind „încadrarea în muncă 
a tinerilor”  
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va analiza modalitățile de consolidare a politicilor destinate depășirii efectelor crizei asupra tinerilor. 
Aceasta va examina modalitățile de facilitare a tranziției de la educație și formare la viața profesională. Documentul 
va aborda, de asemenea, modalitatea de a asigura o legătură mai bună între prioritățile de politică și fondurile UE, 
în special Fondul Social European. Comunicarea va prezenta un set de noi inițiative, inclusiv promovarea mobilității 
geografice a tinerilor (EURES) și o mobilizare a sectorului de afaceri în vederea recrutării tinerilor, prevăzând o 
creștere a sprijinului direct pentru proiecte inovatoare prin intermediul programelor PROGRESS, „Programul de 
învățare de-a lungul vieții” și „Tineretul în acțiune". 

14. Agenda pentru noi competențe și noi 
locuri de muncă  
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul acesteia este de a identifica modalități pentru o mai bună gestionare a tranzițiilor economice și o creștere a 
ratelor de activitate, pentru facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE și pentru o mai bună corelare a 
competențelor și a ofertei de forță de muncă cu cererea, cu sprijinul financiar corespunzător din partea fondurilor 
structurale, pentru consolidarea capacității partenerilor sociali, pentru consolidarea cooperării în domeniile 
educației și formării în vederea ridicării nivelurilor de calificare și pentru a garanta dobândirea și recunoașterea 
competențelor în ansamblul învățământului general, profesional, superior și destinat adulților: un cadru european al 
aptitudinilor, competențelor și profesiilor (ESCO). 

15. Comunicare privind platforma europeană 
de combatere a sărăciei 
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

 

Scopul comunicării este prezentarea unor propuneri în vederea creării unei platforme împotriva sărăciei și 
anunțarea unor modificări ale MDC în domeniul social pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Comunicarea va 
examina progresele înregistrate în domeniul social și va prezenta un program care să conducă la un mai mare 
angajament politic și la o vizibilitate sporită, precum și la o interacțiune pozitivă mai puternică cu alte politici. Se va 
acorda o atenție deosebită incluziunii active și sărăciei în rândul copiilor. 
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Abordarea blocajelor la nivel european 
16. Relansarea pieței unice 
(trimestrul II) 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va succede Raportului Monti. Comunicarea va furniza, în temeiul strategiei „Europa 2020”, un 
diagnostic al „verigilor lipsă" și va stabili o direcție de urmat pentru ca relansarea pieței unice să fie cât mai 
eficientă. 

17. Regulament privind cerințele de traducere 
pentru viitorul brevet al UE 
(trimestrul II) 

Legislativă Regulamentul este necesar pentru a stabili regimul privind traducerea brevetului UE, care a fost exclus din 
Regulamentul privind brevetul UE (având în vedere faptul că Tratatul de la Lisabona prevede un temei juridic 
specific pentru un regulament separat privind regimul lingvistic și regimul traducerii). Acesta este un element critic 
pentru transformarea brevetului european în realitate. 

18. Carte albă privind viitorul transporturilor  
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Cartea albă va prezenta în linii mari un program de acțiune în domeniul transporturilor până în 2020. Aceasta va 
defini cadrul general al acțiunilor în următorii zece ani în domeniile infrastructurii de transport, legislației privind 
piața internă, decarbonizării transporturilor, tehnologiilor pentru gestionarea traficului și vehiculele ecologice, 
precum și al utilizării standardizării, instrumentelor de piață și a stimulentelor. Aceasta va stabili acțiunile necesare 
pentru a crea un spațiu unic al transporturilor și pentru a aborda obiectivele strategiei „UE 2020” (adică, în special, 
alocarea a 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare și obiectivele 20/20/20 privind emisiile de GES, energia 
regenerabilă și eficiența energetică).  

19. Pachet de măsuri privind infrastructura 
energetică: 

• Comunicare privind dezvoltarea 
infrastructurii energetice până în 
2020/30; 

• Document de lucru al serviciilor Comisiei 
privind infrastructura energetică; 

• Comunicare privind elaborarea unui 
proiect privind rețelele offshore din 
mările din nordul Europei; 

• Raport privind starea actuală a rețelelor 
inteligente. 

(trimestrul IV) 

Non-legislativă 
/Legislativă 

Comunicarea se va axa pe necesitățile de investiții, pe baza unor scenarii privind cererea și oferta, pe planurile 
decenale privind rețelele care fac parte din Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport (ENTSO) și 
pe prioritățile de dezvoltare și finanțare a infrastructurii. În plus, aceasta va analiza măsurile care vizează 
diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu gaze, precum și nevoile viitoare de infrastructură, de 
exemplu, legate de petrol sau CO2.  
 
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei va evalua cele șase acțiuni prioritare în domeniul infrastructurii anunțate 
în cea de a doua revizuire strategică a politicii energetice, inclusiv interconexiunea mediteraneană de gaze și de 
energie electrică. Comunicarea privind rețelele offshore va prezenta o viziune pentru 2020 și 2030 și, de 
asemenea, va identifica problemele-cheie în materie de reglementare care trebuie abordate pentru a permite 
dezvoltarea pe termen lung a mai multor soluții integrate privind rețelele. Raportul privind rețelele inteligente va 
prezenta evoluțiile din acest domeniu, care vor conduce la o eventuală propunere legislativă în 2011. 

Punerea oamenilor în centrul acțiunii europene și construirea unei Europe a cetățenilor 
20. Plan de acțiune privind punerea în 
aplicare a Programului de la Stockholm 
(trimestrul II) 

Fără caracter 
legislativ 

Planul de acțiune va dezvolta Programul de la Stockholm prin stabilirea unor acțiuni precise care trebuie întreprinse 
pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Acesta ar putea consta în:  
- o scurtă comunicare introductivă care să permită noii Comisii să își exprime opiniile cu privire la program și să își 
evidențieze prioritățile pentru următorul mandat, transformând Programul de la Stockholm într-un mesaj politic mai 
concentrat; 
- un set de tabele cu acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de la Stockholm, indicând 
pentru fiecare dintre acestea, termenul de îndeplinire, precum și partea(părțile) responsabilă(responsabile) pentru 
perioada 2010-2014. 

 
21. Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 
44/2001 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială (Bruxelles I) 
(trimestrul IV) 

Legislativă Modificarea regulamentului va avea următoarele obiective: eliminarea procedurii de exequatur în materie civilă și 
comercială, extinderea domeniului său de aplicare la situațiile care implică relații cu statele terțe, adaptarea 
dispozițiilor sale la noile instrumente internaționale în domeniul în cauză și îmbunătățirea funcționării acestor 
dispoziții în cazurile în care au fost identificate probleme în aplicarea lor.  
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22. Revizuirea Directivei privind timpul de 
lucru 
(trimestrul IV) 

Legislativă Scopul inițiativei este prezentarea de noi propuneri privind adaptarea legislației la nevoile lucrătorilor, 
întreprinderilor, serviciilor publice și consumatorilor din secolul 21. Aceste propuneri vor fi elaborate pe baza unei 
consultări a partenerilor sociali în două etape (în conformitate cu tratatul) și a unei evaluări a impactului juridic, 
social și economic publicată în prealabil. 

23. Comunicare privind dreptul european al 
contractelor – metodologia aplicabilă pentru 
adoptarea cadrului comun de referință 
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea își propune să demareze un proces care să conducă la o legislație europeană a contractelor ca cel 
de al 28-lea regim opțional sau chiar la un cod civil european. Pe baza acțiunilor întreprinse cu privire la cadrul 
comun de referință (CCR) în materie contractuală, inițiativa va stabili metoda de adoptare și folosire a CCR. Un nou 
regim ar facilita tranzacțiile transfrontaliere și ar garanta termeni și condiții standard, în beneficiul întreprinderilor 
mici care intră pe noi piețe. 

24. Raport privind cetățenia care să includă o 
analiză a obstacolelor în calea liberei circulații 
și un set de soluții pentru eliminarea acestora 
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Articolul 25 TFUE invită Comisia Europeană să prezinte un raport la fiecare trei ani privind punerea în aplicare a 
drepturilor aferente cetățeniei. Pe această bază, se pot face propuneri de „consolidare” a acestor drepturi sau de 
„adăugare" a unor drepturi suplimentare. Raportul privind cetățenia va prezenta, de asemenea, obstacolele pe care 
cetățenii le întâmpină atunci când încearcă să obțină bunuri și servicii din afara granițelor naționale și va propune 
cele mai bune modalități de eliminare a acestor obstacole. 

25. Un nou cadru juridic cuprinzător pentru 
protecția datelor 
(trimestrul IV) 

Legislativă Directiva UE privind protecția datelor (1995) trebuie adaptată la noile evoluții tehnologice și, în plus, trebuie să 
asigure protecția datelor în ceea ce privește toate acțiunile UE, astfel cum este prevăzut în Tratatul de la Lisabona 
(articolul 16) și în Carta drepturilor fundamentale. 

Asigurarea unei Europe deschise și sigure 
26. Comunicare privind strategia de 
securitate internă 
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Strategia de securitate internă constituie o parte importantă a Programului de la Stockholm. Programul de la 
Stockholm identifică amenințările comune și instrumente și politicile comune pe care UE trebuie să le desfășoare 
cu o eficiență maximă în lupta împotriva acestor amenințări. Președinția spaniolă a pregătit un prim document 
destinat cetățenilor. Comunicarea va consolida aceste acțiuni prin intermediul unor politici eficiente în domeniile 
cooperării polițienești, accesului la frontiere și a justiției penale în vederea combaterii amenințărilor comune. 
Aceasta se va concentra asupra domeniilor în care UE poate să aducă valoare adăugată prin intermediul unor 
acțiuni specifice.  

Abordarea schimbărilor sociale pe termen lung  
27. Carte verde privind pensiile 
(trimestrul II) 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul acesteia este de a identifica provocările, de a discuta despre responsabilitățile statelor membre și ale 
Uniunii în acest domeniu și de a colecta informații de la o gamă largă de părți interesate. Cartea verde va avea un 
domeniu de aplicare extins și va analiza o serie de instrumente de politică. Acestea includ utilizarea metodei 
deschise de coordonare în domeniul pensiilor prin analizarea articolului 8 din Directiva privind insolvabilitatea, a 
Directivei privind protecția drepturilor la pensie suplimentară, a Directivei privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (Directiva IFPO) și a interacțiunii cu Regulamentul privind 
securitatea socială. De asemenea, cartea verde va analiza implicațiile în sens larg, inclusiv aspecte legate de 
asigurare, de investiții (economii private), precum și de domeniul imobiliar [eliberare a capitalului (equity release)]. 

28. Comunicare privind o nouă politică și 
strategie post-2010 a UE în materie de 
biodiversitate  
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va stabili angajamentele pe care UE ar trebui să le ia în considerare în contextul eforturilor 
internaționale și având în vedere presiunile asupra ecosistemelor. Strategia va stabili o serie de obiective 
secundare pe baza cărora vor fi întreprinse acțiuni. Analiza va cuprinde toate tipurile de presiuni (exploatare 
excesivă; schimbările climatice; schimbarea utilizării terenurilor /fragmentarea; speciile invazive) și ecosisteme 
(forestier, acvatic, marin etc.). Cu toate acestea, accentul va fi pus pe componentele principale ale biodiversității 
sau pe presiunile exercitate la nivelul UE de către sectoare specifice (inclusiv agricultură și pescuit), în vederea 
obținerii unor rezultate mai eficiente și mai concentrate. 

29. Comunicare privind consolidarea 
capacității de reacție a UE în cazul unor 
catastrofe 
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea prevede opțiuni în vederea consolidării capacităților de reacție și de pregătire a UE în cazul unor 
catastrofe atât în interiorul, cât și în afara Europei, bazate pe trei piloni principali: protecția civilă, ajutorul umanitar 
și o cooperare civilă și militară sporită.  
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Aprofundarea agendei comerciale a Europei 
30. Comunicare privind „o strategie 
comercială pentru Europa 2020" 
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va stabili prioritățile strategice generale de politică comercială care trebuie urmărite în următorii 
câțiva ani. Inițiativa se va referi, de asemenea, la alte strategii economice și orizontale relevante adoptate la 
nivelul UE, în special strategia „Europa 2020”. 

31. Comunicare cu privire la contribuția 
Uniunii Europene la realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului: un plan de acțiune 
în douăsprezece puncte pentru sprijinirea 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM) 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul acesteia este pregătirea pentru Summitul la nivel înalt al ONU privind revizuirea ODM (septembrie 
2010), evaluarea progreselor în îndeplinirea celor opt ODM până în 2015 și identificarea unei strategii 
comune a UE pentru asigurarea contribuției echitabile a acesteia la abordarea provocărilor rămase.  

Modernizarea instrumentelor și a modalităților de lucru ale UE 
32. Revizuirea bugetului 
(trimestrul III) 

Fără caracter 
legislativ 

Având în vedere prioritățile identificate în strategia „Europa 2020”, această revizuire cuprinzătoare a 
bugetului UE pentru perioada 2007-2013 va evalua modul în care resursele financiare ale UE reflectă și 
contribuie cel mai eficient la realizarea obiectivelor politice-cheie ale Uniunii, deschizând astfel calea 
discuțiilor care conduc la elaborarea următorului cadru financiar multianual. 

33. Comunicare privind viitorul politicii 
agricole comune  
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va reflecta asupra viitorului PAC, aceasta reprezentând un element esențial pentru dezbaterea 
publică și pentru asigurarea unei consultări înainte de pregătirea propunerilor juridice. Comunicarea va urma 
revizuirii bugetului și nu va aduce atingere propunerilor privind cadrul financiar multianual pe care Comisia le 
va face în 2011. 

34. Al cincilea raport privind coeziunea 
economică, socială și teritorială 
(trimestrul IV) 

Fără caracter 
legislativ 

Progresele obținute în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și integrarea priorităților 
UE; rolul fondurilor, al BEI și al celorlalte instrumente financiare, precum și efectul altor politici ale UE și 
naționale asupra progreselor realizate, inclusiv opțiunile privind viitorul politicii de coeziune înainte de 
pregătirea propunerilor juridice. Raportul va urma revizuirii bugetului și nu va aduce atingere propunerilor 
privind cadrul financiar multianual pe care Comisia le va face în 2011.  
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Anexa II: Listă indicativă a posibilelor inițiative strategice și prioritare avute în vedere* 
*Inițiativele sunt grupate pe domenii de politică. În cadrul fiecărui domeniu de politică, inițiativele scrise în caractere îngroșate reprezintă inițiative strategice potențiale. 
Inițiativele menționate se referă la anul 2010 și ulterior1. 
Titlu Tipul inițiativei Descrierea sferei obiectivelor 
Agricultură și dezvoltare rurală 
Propuneri legislative ca urmare a 
Comunicării Comisiei privind politica 
agricolă comună post 2013 

Legislativă Procedură legislativă ulterioară Comunicării Comisiei privind PAC post 2013. 

Pachet privind politica în domeniul 
calității produselor agricole  
 

Legislativă și fără 
caracter legislativ 

- reformarea legislației privind indicațiile geografice; 
- examinarea fezabilității introducerii unor mențiuni rezervate opționale specifice, cum ar fi „produsele 
agriculturii de munte” ; 
- stabilirea unui standard de comercializare general de bază și a unei etichetări corespunzătoare care să 
indice locul de proveniență agricolă în cadrul standardelor de comercializare a produselor agricole; 
- orientări privind sistemele de certificare a calității produselor agricole. 

Alinierea Regulamentelor (CE) 
1290/2005 (finanțarea politicii agricole 
comune), 1234/2007 (Regulamentul unic 
OCP) și 247/2006 (POSEI) ale Consiliului 
și a altor documente 

Legislativă Scopul acesteia este alinierea competențelor delegate și de punere în aplicare ale Comisiei cu Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

Raport privind cotele de lapte în urma 
unui bilanț de sănătate [articolul 184 
alineatul (6) din Regulamentul 
1234/2007] 

Fără caracter 
legislativ 

În conformitate cu concluziile bilanțului de sănătate a politicii agricole comune din noiembrie 2009, Comisia 
urmează să prezinte două rapoarte asupra sectorului produselor lactate, unul înainte de 2011 și celălalt 
înainte de 2013, cu un accent deosebit pe punerea în aplicare a unei „tranziții ușoare” pentru acest sector. 
Acesta va fi primul din cele două rapoarte prezentate. 

Propunere legislativă ca urmare a 
Comunicării Comisiei „Către o mai bună 
direcționare a ajutoarelor pentru fermierii 
din zonele cu handicapuri naturale” (zone 
defavorizate) 

Legislativă Ajutorul în favoarea zonelor defavorizate (ZD) este acordat în vederea contribuirii, prin intermediul 
exploatării continue a terenurilor agricole, la menținerea zonei rurale, precum și la menținerea și 
promovarea sistemelor agricole durabile. Acesta este o parte esențială a politicii privind dezvoltarea rurală. 

Măsuri întreprinse ca urmare a reuniunii 
Grupului la nivel înalt din sectorul laptelui 

Legislativă și fără 
caracter legislativ 

Grupul la nivel înalt își va finaliza raportul în iunie 2010. În urma acestui raport, pot fi elaborate propuneri 
legislative și inițiative fără caracter legislativ. 

Buget 
Propunere privind un nou cadru 
financiar multianual  

 Stabilirea priorităților bugetare și propunerea unui nou CFM pentru perioada următoare. 

Revizuirea trienală a Regulamentului 
financiar și a normelor de punere în 
aplicare a acestuia 

Legislativă Scopul revizuirii Regulamentului financiar este de a crea condițiile necesare pentru o mai bună mobilizare a 
creditelor bugetare (fonduri fiduciare, IFI, PPC), pentru promovarea abordării orientate spre performanță în 
ceea ce privește subvențiile și pentru creșterea responsabilității privind execuția bugetului. 

Raport privind funcționarea Acordului Fără caracter Acest raport va prezenta o analiză aprofundată a funcționării actualului acord interinstituțional (AII) - în 

                                                 
1 (**) indică inițiative legislative cu caracter neobligatoriu. 



 

RO 8   RO 

interinstituțional legislativ conformitate cu Declarația 1 din AII - însoțit, dacă este necesar, de propuneri relevante. 
Politici climatice 
Comunicare privind „integrarea 
adaptării la schimbările climatice și a 
atenuării efectelor acestora în 
politicile UE și a imunizării la 
schimbările climatice în instrumentele 
financiare ” 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea urmează să definească o strategie și acțiuni concrete în vederea integrării adaptării la 
schimbările climatice și a atenuării acestora în cadrul altor politici și instrumente financiare ale UE. Aceasta 
include, în special, o imunizare la schimbările climatice a politicilor în domenii, cum ar fi agricultura și 
dezvoltarea rurală, industrie și servicii, energie, transport, cercetare și inovare, sănătate, precum și a 
politicilor privind gestionarea apei, sectorul marin și al pescuitului, politicile privind ecosistemele și 
biodiversitatea. 

Comunicare privind analiza politicilor 
practice necesare pentru punerea în 
aplicare a unei reduceri de 30% a 
emisiilor din UE și a unei evaluări a 
situației industriilor mari consumatoare 
de energie  

Fără caracter 
legislativ 

Analizarea măsurilor necesare pentru depășirea pragului de reducere a emisiilor cu 20% până în 2020, 
având în vedere obiectivele pentru 2050 privind decarbonizarea. Aceasta include, de asemenea, o 
evaluare a situației industriilor mari consumatoare de energie expuse riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. 

O posibilă inițiativă a Comisiei privind 
depășirea pragului de reducere a 
emisiilor cu 20% (trecerea de la 20% la 
30%)  

Legislativă Pe baza rezultatelor analizei din 2010, este posibilă propunerea unei inițiative privind depășirea obiectivului 
de reducere a emisiilor cu 20%.  

Comunicare privind foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon până în 
2050, inclusiv stabilirea scenariilor 
necesare pentru 2030 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va prezenta o analiză a etapelor principale care trebuie parcurse până în 2050, inclusiv 
scenariile necesare atingerii nivelului stabilit pentru 2030, care să reflecte contribuțiile principalelor sectoare 
generatoare de emisii. 

Propunere de revizuire a legislației 
existente în vederea integrării atenuării și 
adaptării  

Legislativă Ca urmare a comunicării privind adaptarea, se vor face propuneri concrete pentru integrarea adaptării la 
schimbările climatice și atenuării acestora în diferite politici și programe. 

Raport și o posibilă propunere de 
revizuire a Regulamentului privind gazele 
fluorurate cu efect de seră  

Fără caracter 
legislativ/legislativă 

Raportul va evalua punerea în aplicare a Regulamentului privind gazele fluorurate cu efect de seră. 
Regulamentul prevede efectuarea acestei revizuiri care trebuie însoțită, dacă este necesar, de propuneri 
legislative. 

Revizuirea Deciziei UE de monitorizare a 
gazelor cu efect de seră 

Legislativă Eficientizarea și îmbunătățirea cerințelor existente în materie de monitorizare și de raportare cu privire la 
GES 

Concurență 
Revizuirea cadrului politicii de concurență 
în industria autovehiculelor (Regulament 
de exceptare pe categorii privind 
autovehiculele)  

Legislativă și fără 
caracter legislativ 

În octombrie 2009, Comisia a adoptat un proiect de orientări și un proiect de regulament de exceptare pe 
categorii privind sectorul autovehiculelor („REC privind autovehiculele"). Acestea urmează să înlocuiască, 
de la 1 iunie 2010, REC existent privind piața pieselor de schimb și de la 1 iunie 2013, pe cel privind piața 
primară. Consultarea publică a proiectelor s-a încheiat în februarie 2010.  

Comunicare privind ajutoarele de stat 
sub formă de asigurări ale creditelor la 
export pe termen scurt  
 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt are drept scop eliminarea denaturării 
concurenței cauzată de ajutoarele de stat în acest sector. Aceasta se aplică ajutoarelor de stat în sectorul 
asigurării creditelor la export pe termen scurt. Comunicarea curentă expiră la sfârșitul anului 2010, cu 
excepția cazului în care aceasta este prelungită sau revizuită. 

Revizuirea politicii antitrust privind 
acordurile orizontale: revizuirea a două 

Legislativă și fără 
caracter legislativ 

Revizuirea actualelor regulamente de exceptare pe categorii privind acordurile de cercetare și dezvoltare și 
acordurile de specializare care expiră în decembrie 2010; în paralel, revizuirea Orientărilor privind 
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regulamente (acorduri de cercetare și 
dezvoltare și acorduri de specializare) și 
a Orientărilor privind aplicarea art. 101 
TFUE în cazul acordurilor de cooperare 
orizontale  

acordurile de cooperare orizontale. Obiectivul este asigurarea unei protecții eficiente a concurenței în 
domeniul acordurilor de cooperare orizontale și garantarea securității juridice pentru întreprinderi. 

Modificarea orientărilor în materie de 
mediu cu privire la sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
după 2013 
 

Fără caracter 
legislativ 

Va trebui adoptată o modificare a orientărilor în materie de mediu în vederea stabilirii normelor referitoare la 
tratarea ajutorului legat de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (un aspect care are legătură 
cu chestiunea sensibilă din punct de vedere politic privind „relocarea emisiilor de dioxid de carbon”). 

Propunere de regulament privind ajutorul 
de stat pentru industria cărbunelui 

Legislativă Propunere de regulament al Consiliului privind autorizarea unui ajutor pentru închidere și a unor ajutoare 
pentru costurile moștenite în sectorul cărbunelui. Regulamentul în vigoare va expira la sfârșitul anului 2010. 

Revizuirea cadrului privind ajutoarele de 
stat în domeniul construcțiilor navale 
 
 

Fără caracter 
legislativ 

Industria construcțiilor navale este supusă unor norme specifice privind ajutoarele de stat, în special unor 
norme mai stricte privind ajutoarele regionale și unor norme privind ajutoarele pentru inovare adaptate 
pieței. În perioada 2007-2008, s-a decis prelungirea Cadrului privind construcțiile navale cu 2 ani 
suplimentari. Au fost explorate opțiuni alternative, iar industriei i-a fost dată posibilitatea de a își exprima 
opinia.  
Revizuirea va aborda întrebările dacă normele specifice sectorului sunt încă necesare și, în caz afirmativ, 
dacă și în ce măsură sunt necesare modificări ale normelor existente . 

Dezvoltare 
Viitorul FED Legislativă Actualul FED se încheie în 2013; analizarea unei posibile integrări a FED în bugetul UE.  
Pachetul de primăvară privind 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
(ODM) (documente de lucru ale 
serviciilor Comisiei privind eficiența 
ajutorului, ODM, ajutorul pentru comerț, 
finanțarea pentru dezvoltare) precum și 
Primul program de lucru privind coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în 
perspectiva Summitului privind revizuirea 
ODM (primăvară)  

Fără caracter 
legislativ 

Pachetul va consta din comunicare (punctul 31), însoțită de documentele justificative (referitoare la 
progresele realizate privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, finanțarea pentru dezvoltare, eficiența 
ajutorului, ajutorul pentru comerț și primul program de lucru privind CPD), precum și din comunicări 
separate cu privire la un cadru de politici ale UE pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în abordarea 
provocărilor privind securitatea alimentară, la rolul UE în domeniul sănătății globale și cel al fiscalității și 
dezvoltării: cooperarea cu țările în curs de dezvoltare privind promovarea unei bune guvernanțe în materie 
fiscală. 

Comunicare privind strategia comună 
Africa-UE 
 

Fără caracter 
legislativ 

În vederea pregătirii celui de al treilea summit UE-Africa (Tripoli, noiembrie 2010), comunicarea va evalua 
punerea în aplicare a strategiei comune Africa-UE; în cadrul acesteia, vor fi evaluate rezultatele și lipsurile 
primului plan de acțiune din cadrul strategiei (2008-2010); se vor face propunerile necesare pentru 
următorul plan de acțiune (2011-2013), va fi abordată dimensiunea politică și strategică a parteneriatului și 
se vor face recomandări pentru creșterea eficienței. 

Cartea verde privind sprijinul bugetar 

 

Fără caracter 
legislativ 

Ponderea sprijinului bugetar în cadrul cooperării noastre externe - aproape jumătate din programarea FED 
- necesită o dezbatere deschisă pe această temă controversată în vederea obținerii unui consens puternic 
la nivel european cu privire la acest instrument. 

Comunicare privind schimbările climatice 
și dezvoltarea 

Fără caracter 
legislativ 

Această inițiativă va face bilanțul rezultatelor summitului de la Copenhaga, bazându-se pe ceea ce a putut 
fi convenit cu această ocazie. Un element important al acestei strategii ar trebui să fie punerea în aplicare a 
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finanțării inițiale rapide la care UE s-a angajat în decembrie 2009, având în vedere faptul că cei care au 
colaborat mai strâns cu UE la Copenhaga au fost țările în curs de dezvoltare, în special țările cele mai 
sărace și mai vulnerabile. 

Propunere de înlocuire a deciziei privind 
asocierea țărilor și teritoriilor de peste 
mări (TTPM) (care expiră) 

Legislativă Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări 
expiră la 31.12.2013 și va trebui înlocuită.  

Revizuirea Consensului european pentru 
dezvoltare  

Fără caracter 
legislativ 

Această inițiativă se va baza pe rezultatele revizuirii ODM cu ocazia summitului din 2010, dacă se 
consideră necesară revizuirea Consensului european pentru dezvoltare din 2005. 

Comunicare privind consolidarea creșterii 
economice și a competitivității în 
parteneriat cu întreprinderile: o strategie 
pentru întreprinderile din țările în curs de 
dezvoltare 

Fără caracter 
legislativ 

Inițiativa va viza creșterea economică și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare în 
parteneriat cu sectorul privat. Aceasta reprezintă proiecția externă a abordării privind creșterea favorabilă 
incluziunii din cadrul strategiei „Europa 2020”.  

Agenda digitală 
Comunicare privind strategia în materie 
de bandă largă  

Fără caracter 
legislativ 

În contextul general al agendei digitale, Strategia UE în materie de bandă largă va oferi cadrul de politică 
pentru acțiunile care vizează sprijinirea acoperirii în proporție de 100% a UE cu internet în bandă largă și 
creșterea investițiilor în accesul de generație următoare. 

(**) Recomandare privind accesul de 
generație următoare  

Fără caracter 
legislativ 

În contextul Agendei digitale europene, obiectivul recomandării este de a oferi autorităților naționale de 
reglementare orientări în legătură cu viitoarea definire a remediilor de reglementare privind accesul de 
generație următoare (AGU) în vederea unei reglementări coerente în cadrul pieței unice. 

Programul de politică în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (PPSFR) 

Legislativă Scopul PPSFR multianual este de a defini orientările strategice pentru politica UE în domeniul spectrului de 
frecvențe radio, inclusiv nevoia de resurse de spectru care să sprijine UE în îndeplinirea obiectivelor-cheie, 
cum ar fi dezvoltarea comunicațiilor de mare viteză accesibile tuturor. 

Decizia privind banda de 800 MHz Legislativă Decizie de armonizare tehnică stabilind condițiile minime care trebuie respectate de către utilizatorii benzii 
de 800 MHz în alte scopuri decât transmisia terestră. 

Viitorul serviciului universal și drepturile 
utilizatorilor 

Fără caracter 
legislativ 

Prezenta comunicare face parte din acțiunile întreprinse ca urmare a Declarației Comisiei adresate PE 
privind serviciul universal din 2009; aceasta va rezuma rezultatele consultării publice privind viitoarele 
principii ale serviciului universal (prima jumătate a anului 2010) și va evalua necesitatea actualizării 
Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal. 

Directivă privind semnătura electronică Legislativă Cadru privind identitatea electronică (eID) și autentificarea electronică 
Plan de acțiune privind e-sănătatea Fără caracter 

legislativ 
Foaie de parcurs pentru perioada 2011-2015 care urmează să prezinte măsurile operaționale specifice 
care vizează lansarea pe scară largă a dosarelor medicale electronice interoperabile și servicii de 
telemedicină. 

(**) Standarde de securitate informatică 
în domeniul achizițiilor publice 

Fără caracter 
legislativ 

Recomandarea Consiliului privind promovarea adoptării unor standarde de securitate informatică în 
domeniul achizițiilor publice (de exemplu, ISO/IEC 15408: Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei 
informatice). 

Regulament privind modernizarea 
Agenției pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor (ENISA). 

Legislativă/fără 
caracter legislativ 

 

Regulamentul existent de instituire a Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor (ENISA) va expira în martie 2012.  

Raport privind stadiul de dezvoltare a 
serviciilor de roaming în UE 

Fără caracter 
legislativ 

În conformitate cu Regulamentul privind serviciile de roaming modificat, Comisia Europeană trebuie să 
elaboreze un raport până la 30 iunie 2011 privind examinarea funcționării regulamentului și evaluarea 
îndeplinirii obiectivelor. 
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Protecția infrastructurii de informații 
critice  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va propune orientări de politică pentru cooperarea internațională privind reziliența și 
stabilitatea internetului. 

Revizuirea Directivei privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public 

Legislativă Revizuirea va aborda domeniul de aplicare al instrumentului, limitările privind taxele pentru reutilizarea 
informațiilor din sectorul public și clarificarea principiului conform căruia toate materialele care sunt, în 
general, accesibile sunt, de asemenea, reutilizate în scopuri necomerciale și comerciale. 

(**) Mărci europene de încredere  Fără caracter 
legislativ 

Recomandarea ar stabili o marcă UE care ar putea fi utilizată numai de furnizorii de servicii internet 
transfrontaliere care îndeplinesc cerințele descrise în regulament.  

Afaceri economice și monetare 
Comunicare privind reprezentarea 
economică externă în cadrul FMI și al 
Băncii Mondiale  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va examina procedurile existente de coordonare și va propune o abordare în trei etape 
pentru a crește eficacitatea și eficiența în zona euro/reprezentarea UE în cadrul FMI și al Băncii Mondiale.  

Propunere a Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de acordare a unei garanții a UE Băncii 
Europene de Investiții pentru pierderile 
rezultate din împrumuturi și garanții la 
împrumuturi acordate unor proiecte din 
afara UE 

Legislativă UE acordă Băncii Europeană de Investiții (BEI) o garanție bugetară care acoperă riscuri de natură 
suverană și politică legate de operațiunile sale de împrumut și de garantare a împrumuturilor realizate în 
afara UE, în sprijinul obiectivelor de politică externă ale UE (așa-numitul mandat extern al BEI). Comisia 
trebuie să prezinte o propunere pentru a doua jumătate a perioadei 2007-2013. O propunere a Comisiei 
ulterioară ar trebui să fie elaborată pentru cadrul financiar următor (2014-2020).  

Regulament-cadru privind asistența 
macrofinanciară (AMF) 

Legislativă Raționalizarea procesului decizional al acestui instrument de asistență externă al UE pentru a o face mai 
oportună și eficientă. Caracterul urgent al situațiilor de criză este un argument puternic pentru a se evita 
procedurile lungi și întârzierile. În locul unor decizii de la caz la caz, se propune un regulament-cadru 
privind furnizarea de AMF către țările terțe cu care Uniunea Europeană are legături politice, economice și 
comerciale importante, pentru ca acest instrument să fie mai bine adaptat situațiilor de urgență.  

Propunere de regulament privind 
Sistemul european de conturi naționale și 
regionale în Uniunea Europeană 

Legislativă Obiectivul general este revizuirea SEC 95 (Regulamentul 2223/96) în vederea alinierii conturilor naționale 
din Uniunea Europeană la noul mediu economic, la progresele în domeniul cercetării metodologice și la 
nevoile utilizatorilor. Noul SEC ar trebui să fie în continuare referința metodologică adecvată în vederea 
obținerii de date de înaltă calitate privind conturile naționale, necesare pentru sprijinirea punerii în aplicare 
a politicilor majore ale UE. Revizuirea va reprezenta, de asemenea, o ocazie pentru continuarea 
îmbunătățirii normelor SEC 95 și pentru o mai bună orientare a acestora către diversele utilizări din UE. Un 
sistem mai integrat va fi dezvoltat în cea mai mare măsură posibil. 

Raportul de convergență din 2010 
 

Fără caracter 
legislativ 

Atât Comisia, cât și BCE pregătesc un raport de convergență, în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 140 alineatul (1) din TFUE. O evaluare pozitivă a convergenței privind unul sau mai multe state 
membre ar putea duce la o extindere a zonei euro. 

Comunicarea din 2010 privind finanțele 
publice în UEM  
 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea din 2010 privind finanțele publice în UEM prezintă implicațiile/provocările de politică ale 
Raportului anual privind finanțele publice (RFP). RFP trece în revistă evoluțiile fiscale din statele membre 
ale UE și discută probleme de actualitate în domeniul elaborării politicii fiscale și a supravegherii fiscale în 
UE. 

Educație, cultură și tineret 
(**) Propunere a Comisiei de 
recomandare a Consiliului privind 
abandonul școlar timpuriu 

Legislativă Abandonul școlar timpuriu este unul dintre obiectivele-cheie ale strategiei Europa 2020. Recomandarea ar 
oferi statelor membre un „set de instrumente de politici” care ar putea fi utilizat pentru abordarea acestei 
probleme și pentru obținerea rapidă a unor rezultate pozitive în acest domeniu în UE. 

Propunere privind un program integrat Legislativă În conformitate cu inițiativa „Tineretul în mișcare”, programul va reuni programele existente „Învățarea de-a 
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„Tineretul în mișcare” pentru perioada 
2014 - 2020 (Faza II) 

lungul vieții” și „Tineretul în acțiune”, precum și acțiunile externe pentru ca obiectivele inițiativei „Tineretul în 
acțiune” să fie sprijinite de un program integrat. 

Propunere a Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind agenda de inovare strategică a 
IET și privind modificarea regulamentului 
IET 

Legislativă În conformitate cu regulamentul IET, agenda de inovare strategică va conține propuneri privind guvernanța, 
operațiunile și resursele pentru perioada de 7 ani următoare.  

Comunicare privind punerea în aplicare a 
dispozițiilor referitoare la sport din 
Tratatul de la Lisabona 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va face propuneri privind punerea în aplicare a noilor competențe privind sportul, 
incluse în Tratatul de la Lisabona, inclusiv crearea unui cadru de cooperare politică. 

Cartea verde „Valorificarea potențialului 
industriilor culturale și creative” 
 

Fără caracter 
legislativ 

Aceasta explorează modalitățile de îmbunătățire a condițiilor-cadru în vederea unei mai mari contribuții a 
industriilor creative și culturale la creșterea economică bazată pe cunoaștere și ecologică în Europa.  
 

Comunicare privind un nou impuls pentru 
cooperarea la nivel european în 
domeniul educației și formării 
profesionale pentru perioada 2010-2020 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va propune un set de orientări în sprijinul modernizării politicilor EFP. Comunicarea va 
contribui la discuțiile din cadrul Reuniunii ministeriale de la Bruges prevăzută pentru sfârșitul anului 2010. 

Comunicare a Comisiei privind 
oportunități și provocări pentru 
cinematografia europeană în era digitală 

Fără caracter 
legislativ 

În urma unei consultări publice, comunicarea va analiza situația actuală a pieței cinematografiei digitale, va 
defini politica Comisiei în domeniu (inclusiv în ceea ce privește ajutoarele de stat) și va descrie noul sistem 
MEDIA de sprijinire a digitalizării cinematografelor. 

(**) Propunere de recomandare a 
Consiliului privind promovarea mobilității 
tinerilor în scop educațional 

Legislativă Recomandarea, care se înscrie în cadrul inițiativei „Tineretul în mișcare”, va propune acțiuni pe care statele 
membre trebuie să le întreprindă în vederea creșterii oportunităților oferite de mobilitatea în scop 
educațional și a eliminării barierelor în calea mobilității. 

Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European privind punerea în 
aplicare a agendei europene pentru 
cultură 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va prezenta un raport privind progresele înregistrate la nivel european și național în vederea 
îndeplinirii celor trei obiective strategice ale Agendei europene pentru cultură de la adoptarea acesteia în 
2007. Raportul va sta la baza reflecțiilor statelor membre privind viitorul Plan de lucru în domeniul culturii 
din 2011. 

Comunicare privind inițiativa pentru noi 
competențe europene  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea urmărește dezvoltarea abordării privind competențele-cheie în domeniile formării 
profesionale, învățământului pentru adulți și învățământului superior, bazându-se pe Recomandarea din 
2006 privind competențele-cheie și va include o propunere privind un „pașaport european al aptitudinilor”. 

Comunicare a Comisiei: Propunere 
privind criteriile de referință în domeniul 
mobilității și al capacității de inserție 
profesională 

Fără caracter 
legislativ 

Comisia a fost invitată să facă propuneri de noi criterii de referință în domeniul mobilității și al capacității de 
inserție profesională privind capacitatea diferitelor părți și niveluri de educație și formare profesională de a 
pregăti oamenii pentru piața muncii. 

(**) Propunere de recomandare a 
Consiliului privind serviciile de informare 
destinate artiștilor și profesioniștilor din 
domeniul culturii cu privire la mobilitate 

Legislativă Recomandarea va stabili standarde și servicii minime care să fie furnizate de o rețea de servicii de 
informații naționale, cu scopul de a oferi artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii informații exacte, 
actualizate și ușor accesibile, necesare mobilității acestora. 

Comunicare a Comisiei privind serviciul 
de educație destinat copiilor de vârstă 
mică  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va reuni datele substanțiale care există în prezent (provenind, de exemplu, de la OCDE, 
UNICEF etc.) și va stabili o agendă de lucru bazată pe metoda deschisă de coordonare. 

Propunere a Comisiei de recomandare a 
Consiliului privind învățarea informală și 

Legislativă Propunerea, care se înscrie în cadrul inițiativei „Tineretul în mișcare”, va schița un set de instrumente de 
politici în vederea promovării și asigurării unei mai bune recunoașteri a învățării informale și non-formale. 
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non-formală  
Propunere a Comisiei de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind noi acțiuni în domeniul culturii și 
mass-mediei în perioada 2014-2020 

Legislativă Propunerea se va baza pe experiența acumulată în cadrul programelor „Cultura” 2007-2013 și MEDIA 
2007. 

Proiect de raport comun al Consiliului și 
al Comisiei din 2012 privind progresele 
realizate cu privire la prioritățile pentru 
perioada 2009-2011 cuprinse în Cadrul 
strategic pentru cooperarea europeană 
în domeniul educației și formării 
profesionale până în 2020  

Fără caracter 
legislativ 

Raport privind punerea în aplicare a MDC în domeniul educației și formării profesionale în perioada 2009-
2011, astfel cum este prevăzut în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 
formării profesionale, precum și actualizarea priorităților în vederea acoperirii perioadei ulterioare. 

Comunicare privind modernizarea 
învățământului superior 
 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul comunicării este de a revizui și propune noi obiective privind viitorul acestei agende politice. 
Aceasta poate include posibile propuneri privind transparența și sistemul de clasificare a instituțiilor de 
învățământ superior. 

Comunicarea Comisiei: Propunere 
privind un nou criteriu de referință în 
domeniul competențelor lingvistice 

Fără caracter 
legislativ 

Comisia va prezenta o propunere privind un nou criteriu de referință european în domeniul competențelor 
lingvistice. Acesta trebuie privit în contextul ansamblului existent de indicatori și criterii de referință pentru 
educație și formare profesională și urmărește creșterea transparenței la nivel european privind învățarea 
limbilor străine în vederea dezvoltării competențelor lingvistice, flexibilității și mobilității forței de muncă din 
UE. 

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 
Inițiativa privind pensiile Fără caracter 

legislativ 
În conformitate cu concluziile cărții verzi (2010) și pe baza analizei aprofundate a acțiunilor posibile la 
nivelul UE, Comisia ar putea lansa inițiative specifice în anumite domenii sau ar putea lua în considerare 
elaborarea unei cărți albe mai cuprinzătoare care să prezinte modalitățile de actualizare ale cadrului UE 
privind pensiile.  

Propunere de punere în aplicare a 
Directivei UE privind lucrătorii detașați 

Legislativă Inițiativa va avea drept scop îmbunătățirea punerii în aplicare a Directivei privind lucrătorii detașați. 
Propunerea va clarifica obligațiile legale ale autorităților naționale, întreprinderilor și lucrătorilor cu privire la 
punerea în aplicare a directivei și se va asigura că aceleași reguli sunt universal aplicabile. Orice nou 
instrument juridic ar îmbunătăți furnizarea de informații întreprinderilor și lucrătorilor. De asemenea, ar 
îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile naționale, ar asigura aplicarea efectivă a dispozițiilor prin 
intermediul unor sancțiuni și măsuri corective și ar preveni abuzurile. 

Propunere legislativă privind Fondul 
Social European 

Legislativă Regulamentul va trebui adaptat în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene pentru perioada de 
programare 2014-2020.  

Propunere de îmbunătățire a protecției 
lucrătorilor împotriva riscurilor generate 
de expunerea la câmpuri 
electromagnetice 

Legislativă Scopul acesteia este menținerea unui nivel ridicat de protecție a lucrătorilor ținând seama, în același timp, 
de îngrijorările exprimate de unele părți interesate, în special în sectorul de îngrijire a sănătății în care se 
utilizează IRM (imagistică prin rezonanță magnetică) pentru proceduri medicale avansate de diagnosticare 
și intervenție.  

Comunicare privind o strategie a UE 
pentru persoanele cu handicap pentru 
perioada 2010-2020 

Fără caracter 
legislativ 

Eliminarea discriminării pe motive de handicap, asigurarea beneficierii pe deplin de drepturile fundamentale 
și libertățile fundamentale ale persoanelor cu handicap.  

Propunere de modificare a mai multor 
directive comunitare privind dreptul 
muncii în vederea includerii personalului 

Legislativă Scopul propunerii este acela de a oferi personalului navigant drepturi de muncă similare cu cele ale 
celorlalți lucrători. O serie de directive în domeniul dreptului muncii exclude în prezent personalul navigant 
din domeniul lor de aplicare. Modificările, care ar trebui să se aplice mai multor directive, fie vor include 
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navigant și navelor maritime în domeniul 
de aplicare al acestora 

personalul navigant în domeniul lor de aplicare, fie vor prevedea acordarea unui tratament special 
personalului navigant, astfel încât să se asigure un nivel echivalent de protecție ținând seama, în același 
timp, de împrejurările speciale și de mediul economic general în cazul acestei industrii. 

Propunere de regulament privind FEG 
pentru perioada 2013-2020  

Legislativă În anul 2011, Comisia va efectua o evaluare intermediară a FEG, în special în ceea ce privește eficacitatea 
și durabilitatea rezultatelor. Aceasta va oferi o bază solidă pentru propunerea de îmbunătățiri ale pregătirii 
FEG și ale tipurilor de acțiuni pe care FEG le poate cofinanța și ia în considerare modalitățile de 
îmbunătățire a rezultatelor FEG. 

Propunere de decizie privind programul 
PROGRESS pentru perioada 2013-2020 

Legislativă PROGRESS este programul UE privind ocuparea forței de muncă și solidaritatea socială, care a început în 
2007. 

Propuneri privind reconcilierea Legislativă În urma acordului Consiliului cu privire la revizuirea Directivei 96/34/CE privind concediul pentru creșterea 
copilului, care include în domeniul său de aplicare și concediul de adopție și luând în considerare evoluția și 
rezultatele negocierilor în curs privind revizuirea Directivei 92/85/CE, Comisia va lua măsuri suplimentare în 
vederea îmbunătățirii cadrului juridic și a cadrului de politici privind concilierea vieții profesionale și a vieții 
private. În acest scop, va fi efectuat în 2010 un studiu asupra raportului costuri-beneficii referitor la o 
posibilă inițiativă privind concediul de paternitate. 

Energie 
Comunicare cu privire la planul de 
acțiune revizuit privind eficiența 
energetică  
 
 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va identifica măsurile-cheie pentru realizarea potențialului de economii de 20% până în 2020, 
mai ales în sectoarele construcțiilor, utilităților și transporturilor. Aceasta poate fi însoțită, după caz, de 
propuneri legislative ca de exemplu, o posibilă reformare a Directivei privind serviciile energetice. În paralel, 
va fi analizată experiența dobândită de pe urma primului Plan de acțiune pentru eficiență energetică. 

Plan de acțiune în domeniul energiei 
pentru perioada 2011-2020 

Fără caracter 
legislativ 

Furnizează un document de strategie globală care prevede punctele de acțiune prioritare pentru perioada 
2011-2020. 

Foaie de parcurs privind sistemul 
energetic cu emisii reduse de dioxid 
de carbon până în 2050 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va identifica măsurile necesare pentru realizarea unui sistem energetic cu emisii reduse de 
dioxid de carbon până în 2050. 

Comunicare privind punerea în aplicare a 
sistemului pentru durabilitatea 
biocarburanților 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va sprijini statele membre și operatorii economici cu privire la modul de punere în aplicare a 
criteriilor de durabilitate. Aceasta va încuraja, de asemenea, utilizarea „sistemelor voluntare" și va 
actualiza/adăuga „valorile implicite” legate de sistemul de durabilitate. 

Propunere privind transparența și 
integritatea schimburilor pe piața 
comercializării de energie cu ridicata  

Legislativă Propunerea abordează transparența și integritatea schimburilor comerciale pe piețele europene ale 
energiei. Aceasta va stabili practici de piață adecvate, precum și un cadru de reglementare pentru 
monitorizarea și supravegherea acestor piețe. Propunerea va acoperi cel puțin piața energiei electrice și a 
gazelor naturale și potențial pe cea a emisiilor de dioxid de carbon. 

Propunere de revizuire a Directivei 
privind deșeurile nucleare 

Legislativă Propunerea va stabili un cadru comun european care vizează realizarea și menținerea unui nivel ridicat de 
gestionare în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat în întreaga Uniune. Acest cadru ar 
putea să se bazeze pe principii de siguranță acceptate la nivel internațional și să solicite statelor membre 
să stabilească programe naționale specifice cu calendare de punere în aplicare. 

Comunicare în domeniul energiei 
nucleare - Actualizarea Programului 
nuclear cu caracter informativ (PINC) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va analiza cea mai recentă situație cu privire la politicile statelor membre, la deciziile de 
investiții în domeniul nuclear și la cerințe. Aceasta va examina problemele de capacitate și contribuția 
energiei nucleare la decarbonizarea generării de energie și la diversificarea surselor energetice. 

Document interimar („document d'étape") 
în pregătirea Planului de acțiune în 

Fără caracter 
legislativ 

Acest document va prezenta problemele în cauză și va permite Comisiei să pregătească un Plan de 
acțiune complet în domeniul energiei și o Foaie de parcurs privind sistemul energetic cu emisii reduse de 
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domeniul energiei și a Foii de parcurs 
privind sistemul energetic cu emisii 
reduse de dioxid de carbon până în 2050 

dioxid de carbon pentru anul 2011, pe baza concluziilor Consiliului European din iunie și a unui exercițiu de 
consultare ulterioară care urmează să aibă loc în al doilea semestru al anului 2010. 

Comunicare privind medicina nucleară și 
radioizotopii 

Fără caracter 
legislativ 

Aceasta va aborda utilizarea medicală a radiațiilor ionizante și a instrumentelor disponibile la nivelul UE și 
internațional. Comunicarea va aborda, de asemenea, protecția pacienților și a personalului medical, astfel 
cum sunt definite în directivele EURATOM privind radioprotecția, precum și securitatea aprovizionării cu 
radioizotopi. În special, aceasta va defini inițiative specifice în vederea asigurării unei producții suficiente de 
radioizotopi care sunt esențiali pentru medicina nucleară. 

Comunicare privind inițiativele regionale Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va furniza statelor membre, organismelor de reglementare și părților interesate orientări cu 
privire la inițiativele regionale. Aceasta va propune modalități de obținere în continuare de progrese în 
cadrul inițiativelor regionale, ca o etapă esențială către piața internă a energiei. Comunicarea va face 
propuneri cu privire la cele mai bune practici privind inițiativele regionale. 

Propunere legislativă privind un cadru de 
reglementare pentru rețele inteligente 

Legislativă Acest cadru de reglementare va aborda diversele aspecte legate de înființarea rețelelor inteligente, inclusiv 
protecția datelor, vehiculele electrice și accesul liber la rețelele. 

Extindere și politica de vecinătate 
Pachetul anual privind extinderea Fără caracter 

legislativ 
Comisia a fost invitată de către Consiliu să raporteze periodic cu privire la țările candidate și la țările care 
participă la Acordul de stabilizare și de asociere. Documentul strategic al Comisiei permite Consiliului 
European să definească orientările strategice principale privind extinderea la sfârșitul fiecărui an. 

Avizul Comisiei cu privire la Muntenegru Fără caracter 
legislativ 

Evaluarea gradului de pregătire al Muntenegrului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de la 
Copenhaga în vederea aderării la UE, precum și a condițiilor stabilite pentru procesul de stabilizare și de 
asociere, evaluarea impactului pe care aderarea Muntenegrului ar putea să o aibă asupra politicilor UE 
relevante și recomandări adresate Consiliului cu privire la răspunsul acestuia la cererea Muntenegrului. 

Avizul Comisiei cu privire la Albania Fără caracter 
legislativ 

Evaluarea gradului de pregătire al Albaniei în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga în 
vederea aderării la UE, precum și a condițiilor stabilite pentru procesul de stabilizare și de asociere, 
evaluarea impactului pe care aderarea Albaniei ar putea să o aibă asupra politicilor UE și recomandări 
adresate Consiliului cu privire la răspunsul acestuia la cererea Albaniei. 

Pachetul anual privind politica europeană 
de vecinătate 
 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea face un bilanț al PEV, descrie progresele înregistrate în întreaga regiune și tendințele politice 
sau economice remarcabile; aceasta este însoțită de 13 documente de lucru ale serviciilor Comisiei: 12 
rapoarte privind țările individuale și un raport sectorial care abordează progresele înregistrate în domeniile 
tehnice.  

Mediu 
Evaluarea finală a celui de al șaselea 
Program de acțiune pentru mediu. 

Fără caracter 
legislativ 

Evaluarea finală a celui de al șaselea Program de acțiune pentru mediu care acoperă perioada 2002-2012. 

Revizuirea listei de substanțe prioritare în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
apa 

Legislativă Conform directivei-cadru privind apa, Comisia trebuie să reexamineze lista substanțelor prioritare la fiecare 
4 ani, iar termenul limită pentru următoarea propunere este ianuarie 2011. Substanțe prioritare sunt cele 
care prezintă un risc pentru sau prin intermediul mediului acvatic la nivelul UE. Acestea stau la baza 
strategiei UE de combatere a poluării chimice în apele din UE. 

Foaie de parcurs pentru o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și cu emisii reduse de dioxid 
de carbon până în 2020 

Fără caracter 
legislativ 

Foaia de parcurs va stabili un cadru coerent de politici și acțiuni într-o varietate de domenii de politică, 
necesare pentru trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, în care materialele și resursele naturale sunt utilizate în mod eficient. Scopul 
acesteia este creșterea productivității resurselor și decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor 
și a energiei, consolidarea competitivității și promovarea unei mai mari securități energetice și 
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independențe a UE din punct de vedere al resurselor până în 2020. 
Directiva privind eficiența clădirilor din 
punctul de vedere al consumului de apă  

Legislativă Abordarea eficienței clădirilor din punctul de vedere al consumului de apă rezultă din punerea în aplicare a 
Comunicării privind deficitul de apă și seceta. Potențialul de economisire a apei în UE este estimat la 40%. 
Ar putea fi avute în vedere norme obligatorii pentru promovarea economisirii apei în clădirile publice și 
private. 

Sănătate și consumatori 
Strategia UE privind sănătatea 
plantelor  

 Scopul acesteia este modernizarea regimului fitosanitar existent și plasarea prevenirii la baza sistemului.  

Carte verde privind utilizarea căilor 
alternative de soluționare a litigiilor în 
UE 

Fără caracter 
legislativ 

Promovarea căilor alternative de soluționare a litigiilor va îmbunătăți încrederea consumatorilor în achizițiile 
transfrontaliere și în funcționarea pieței interne. Inițiativa este legată de Cartea albă privind căile de atac 
colective.  

(**) Recomandare a Consiliului privind 
planificarea pregătirii și reacției UE în 
cazul unei pandemii de gripă  

 Această inițiativă va contribui la eficiența și eficacitatea sistemului european de asistență medicală și va 
sprijini statele membre în ceea ce privește coordonarea reacțiilor în cazul unor pandemii umane. Prin 
urmare, inițiativa va contribui la reducerea impactului asupra societății, creșterea stabilității și prevenirea 
pierderilor inutile pentru economie.  

Comunicare privind pregătirea pentru 
pandemii 
 

Fără caracter 
legislativ 

Această inițiativă va contribui la eficiența și eficacitatea sistemului european de asistență medicală și va 
sprijini statele membre în ceea ce privește coordonarea reacțiilor în cazul unor pandemii umane. Prin 
urmare, inițiativa va contribui la reducerea impactului asupra societății, creșterea stabilității și prevenirea 
pierderilor inutile pentru economie. 

(**) Recomandare a Comisiei privind 
metodologia armonizată de clasificare și 
raportare a reclamațiilor consumatorilor 
în UE 

 Dezvoltarea unei abordări la nivelul UE cu privire la utilizarea unei metodologii armonizate de clasificare și 
raportare a reclamațiilor și cererilor de informații din partea consumatorilor. Scopul este acela de a genera 
date comparabile la nivelul UE care pot fi utilizate în cadrul deciziilor privind elaborarea politicilor.  

Tablou de bord al pieței de consum - 
pentru o mai bună funcționare a piețelor 
în interesul consumatorilor 
 

Fără caracter 
legislativ 

Tabloul de bord prevede o monitorizare periodică în vederea identificării piețelor care funcționează 
necorespunzător în planul rezultatelor economice și sociale pentru consumatori și a stabilirii aspectelor 
care ar putea necesita anumite intervenții. Tabloul de bord semnalează piețele problematice la nivelul UE și 
național; studiile de piață identifică problemele în detaliu și soluțiile posibile. Tabloul de bord funcționează 
ca un instrument bazat pe date factuale și, prin urmare, poate aduce o contribuție majoră la reglementarea 
inteligentă. 

Propunere de acord de cooperare cu 
SUA privind punerea în aplicare a 
legislației în domeniul protecției 
consumatorilor 
 

Legislativă Scopul este de a oferi un cadru legal în domeniul protecției consumatorilor pentru desfășurarea unor acțiuni 
internaționale de asigurare a aplicării, împreună cu Statele Unite în vederea creșterii protecției 
consumatorilor din UE pe plan internațional. 

Regulament al Consiliului de revizuire a 
legislației privind comercializarea 
semințelor și a materialului săditor  

Legislativă Obiectivul de bază al regulamentului este de a înlocui cele 12 directive privind semințele și materialul 
săditor în contextul „unei mai bunei legiferări” pentru a se asigura identitatea și calitatea semințelor și a 
materialului săditor și pentru garantarea bunei funcționări a pieței interne în acest domeniu. 

Legea privind sănătatea animală 
 

Legislativă Noua lege privind sănătatea animală urmărește stabilirea unei structuri de reglementare mai clare privind 
sănătatea animalelor în UE. 

O noua politică privind cultivarea OMG-
urilor 

 În urma prezentării orientărilor politice, Comisia va elabora până la sfârșitul lunii iunie o inițiativă concretă 
cu privire la modalitatea de a acorda statelor membre libertatea de a decide cu privire la cultivarea OMG-
urilor pe teritoriile acestora. 
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Raport privind punerea în aplicare a 
Regulamentului privind transportul 
animalelor 
 

Fără caracter 
legislativ 

Articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului prevede 
obligativitatea Comisiei de a prezentă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la impactul 
regulamentului privind bunăstarea animalelor și a fluxurilor comerciale de animale vii. Raportul poate fi 
însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative corespunzătoare.  

Raport către PE și Consiliu privind 
clonarea animalelor  
 

Fără caracter 
legislativ 

Obiectivul acestuia este de a prezenta o abordare coerentă în ceea ce privește tehnologiile de inovare în 
sectorul alimentar (clonarea, nanotehnologia, animalele modificate genetic). În baza raportului către 
Parlamentul European și Consiliu, Comisia va organiza o largă consultare a părților interesate.  

Directivă sau regulament revizuit privind 
dispozitivele medicale 

Legislativă Obiectivul este de a simplifica și consolida normele în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a 
sănătății garantând, în același timp, o funcționare adecvată a pieței interne. 

Directivă revizuită privind studiile clinice  Legislativă Obiectivul este de a modifica Directiva privind studiile clinice în vederea abordării deficiențelor identificate.  
Revizuirea Directivei 2001/37/CE privind 
produsele din tutun în ceea ce privește 
fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun 

Legislativă Este necesară o actualizare a directivei datorită evoluțiilor substanțiale care au avut loc în materie de 
reglementare a produselor din tutun. Modificările aduse directivei ar trebui să se concentreze mai mult 
asupra tinerilor și grupurilor vulnerabile.  

Comunicare privind cea de a doua 
strategie a UE pentru protecția și 
bunăstarea animalelor (2011-2015) 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul inițiativei este de a consolida viitoarele politici ale UE în acest domeniu în cadrul unui document 
strategic care să garanteze că acțiunile viitoare vor fi integrate și înțelese atât în interiorul, cât și în afara 
UE. Strategia răspunde cererii părților interesate și a Parlamentului European de a dezvolta politicile UE 
privind bunăstarea animalelor cu respectarea costurilor globale și a efectelor acestora asupra 
competitivității sectorului. 

Revizuire a Regulamentului 882/2004 
privind controalele oficiale de-a lungul 
lanțului alimentar 

Legislativă O revizuire a normelor privind finanțarea controalelor oficiale („taxele de inspecție”) este în curs. Aceste 
reguli nu au contribuit la îndeplinirea principalului obiectiv al legislației, și anume ca statele membre să 
dispună de resurse financiare adecvate pentru a desfășura în mod eficient controalele oficiale necesare și 
ca resursele publice limitate destinate controalelor să fie alocate și utilizate cât mai eficient posibil.  

Revizuire a Directivei privind siguranța 
generală a produselor  
 

Legislativă Alertele recurente privind siguranța produselor au demonstrat în mod clar necesitatea unui sistem care să 
funcționeze mai rapid, mai eficient și mai consecvent în întreaga UE și care, de asemenea, să fie suficient 
de flexibil pentru a se adapta la provocările globalizării.  

Propunere de acord de cooperare cu 
SUA cu privire la siguranța produselor de 
consum  

Legislativă Obiectivul este acela de a îmbunătăți schimbul de informații privind produsele periculoase, incidentele și 
acțiunile corective întreprinse atât în statele membre ale UE, cât și în SUA. Acest lucru va permite UE o 
mai bună concentrare asupra măsurilor de supraveghere a pieței (sau importurilor) și de executare care să 
contribuie la creșterea siguranței produselor de consum.  

Directivă revizuită privind medicamentele 
de uz veterinar  

Legislativă Obiectivul este de a îmbunătăți siguranța consumatorilor și protecția sănătății animale, precum și 
competitivitatea industriei veterinare.  

Propunere de modificare a 
Regulamentului nr. 2006/2004 privind 
protecția consumatorului  

Legislativă După raportul din 2011 privind punerea în aplicare, va fi luată în considerare o revizuire a regulamentului în 
vederea remedierii deficiențelor.  

Afaceri interne 
Propunere legislativă de instituire a 
unui sistem de intrare/ieșire (EES) 

Legislativă Definirea obiectivului, funcționalităților și responsabilităților EES și stabilirea condițiilor și procedurilor 
privind înregistrarea, depozitarea și consultarea datelor privind intrarea/ieșirea resortisanților țărilor terțe 
care traversează frontierele externe ale UE. 

Propunere legislativă de instituire a 
unui program al călătorilor înregistrați 
(RTP) 

Legislativă Definirea obiectivului, funcționalităților și responsabilităților EES și stabilirea condițiilor și procedurilor 
privind înregistrarea, depozitarea și consultarea datelor privind intrarea/ieșirea resortisanților țărilor terțe 
care traversează frontierele externe ale UE. 
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Propunere de directivă privind condițiile 
de admisie a resortisanților țărilor terțe în 
contextul unui transfer intern în cadrul 
companiei 

Legislativă Acest regim va stabili proceduri comune privind reglementarea intrării, șederii temporare și a șederii în UE 
a persoanelor transferate temporar în cadrul companiei, ca parte a Planului de acțiune din 2005 privind 
migrația legală. Acesta va stabili o procedură transparentă și simplificată pentru admiterea persoanelor 
transferate în cadrul unei companii.  

Propunere de directivă privind condițiile 
de intrare și de ședere a resortisanților 
țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri 
de muncă sezoniere 

Legislativă Propunerea vizează stabilirea unor condiții comune de intrare și de ședere pentru lucrătorii sezonieri 
provenind din țările terțe, ca parte a unui pachet cuprinzător de măsuri propus în cadrul Planului de acțiune 
din 2005 privind migrația legală. Un obiectiv specific este acela de a asigura un statut juridic cert și o 
protecție consolidată împotriva exploatării unei categorii de lucrători din țările terțe deosebit de vulnerabilă. 
Un alt obiectiv se referă la dezvoltarea politicii de migrație circulară. 

Comunicare privind un plan de acțiune cu 
privire la minorii neînsoțiți în procesul de 
migrație  

Fără caracter 
legislativ 

Scopul este acela de a găsi răspunsuri la provocările generate de sosirea unui număr important de minori 
neînsoțiți pe teritoriul UE. Planul de acțiune va sprijini și va completa instrumentele legislative și financiare 
relevante și va consolida formele de cooperare cu țările de origine. 

Raport privind imigrația și azilul (punerea 
în aplicare a Pactului european și, 
începând cu 2011, a Programului de la 
Stockholm) 

Fără caracter 
legislativ 

Raportul decurge din Pactul european privind imigrația și azilul. Acesta contribuie la dezbaterea anuală din 
cadrul Consiliului European și se bazează pe contribuțiile statelor membre, fiind însoțit de propuneri de 
recomandări privind punerea în aplicare a pactului. 

Propunere legislativă privind atacurile 
împotriva sistemelor de informații 

Legislativă Parte a Agendei Digitale, propunerea are ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sistemelor 
de informații împotriva atacurilor criminale. Propunerea ar trebui să actualizeze nivelul actual de protecție 
(Decizia-cadru 2005/222/JAI), ținând seama de noile evoluții. 

Carte verde privind dreptul la reîntregirea 
familiei 

Fără caracter 
legislativ 

Ca o continuare a raportului de punere în aplicare a Directivei 2003/86/CE a Consiliului privind dreptul la 
reîntregirea familiei, Comisia va lansa o consultare mai amplă sub forma unei cărți verzi asupra viitorului 
regim privind reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe. 

Comunicare privind o abordare globală a 
transferului datelor din registrul de nume 
al pasagerilor (PNR) către țările terțe 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va defini o politică generală privind o abordare comună a UE cu privire la utilizarea datelor 
din registrul de nume al pasagerilor în scopul aplicării legii și privind acordurile PNR cu țările terțe; aceasta 
poate fi însoțită de o propunere legislativă privind un sistem PNR al UE. 

Propunere legislativă privind precursorii 
de explozivi 

Legislativă Contribuția la prevenirea terorismului și la îmbunătățirea securității cetățenilor europeni prin măsuri care au 
scopul de a reduce riscul unei utilizări ilicite a produselor chimice care pot servi ca precursori de explozivi, 
în scopuri criminale, inclusiv acte de terorism. Aceasta ar include restricționarea vânzărilor de anumite 
substanțe (peste anumite concentrații) și obligația de a înregistra identitatea cumpărătorilor. 

Comunicare privind o solidaritate sporită 
în cadrul UE 

Fără caracter 
legislativ 

Crearea unui cadru coerent și cuprinzător în vederea unei mai bune partajări a responsabilității privind 
solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională pe teritoriul UE.  

Propunere privind un nou cadru juridic 
pentru recuperarea bunurilor 

Legislativă Propunerea unui nou cadru juridic pentru a facilita confiscarea și recuperarea în UE a bunurilor provenite 
din infracțiuni. 

Propunere legislativă privind măsurile 
penale având ca scop asigurarea 
aplicării drepturilor de proprietate 
intelectuală [(de înlocuire a propunerii 
COM (2006)] 

Legislativă Modificarea propunerii Comisiei din 2006 prin introducerea unor sancțiuni penale cuprinzătoare (definiție 
comună, nivelul și tipurile de sancțiuni) în statele membre și prin încadrarea penală a încălcării unui drept 
de proprietate intelectuală. 

Comunicare privind o agendă europeană 
privind integrarea, care să includă 
dezvoltarea unui mecanism de 
coordonare 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea ar trebui să lanseze o „a doua fază” a Agendei comune privind integrarea care vizează 
consolidarea instrumentelor existente de coordonare a politicilor de integrare și dezvoltarea de noi 
instrumente, inclusiv modele europene privind integrarea.  

Propunere de revizuire a Directivei Legislativă Ca urmarea a unei evaluări a directivei existente privind păstrarea datelor și a hotărârilor recente ale curților 
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2006/24/CE privind păstrarea datelor  constituționale din statele membre, o revizuire a directivei are ca scop o mai bună corelare între obligațiile 
de reținere a datelor și necesitățile în materie de aplicare a legii, protecția datelor cu caracter personal 
(dreptul la viață privată) și impactul asupra funcționării pieței interne (distorsiuni). 

Comunicare privind o politică globală 
împotriva corupției 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicare privind o politică globală împotriva corupției, inclusiv stabilirea unui mecanism de evaluare, 
precum și prezentarea modalităților de cooperare cu GRECO (Grupul de state din cadrul Consiliului 
Europei împotriva corupției), în acest scop. 

Propunere legislativă de modificare a 
Codului frontierelor Schengen 

Legislativă Modificarea Codului frontierelor Schengen (CFS) pentru a ține seama de (1) adaptările tehnice; (2) 
modificările de ordin tehnic care rezultă din propunerile privind un sistem de intrare/ieșire și/sau din 
programul călătorilor înregistrați. 

Comunicare privind posibilitatea 
introducerii unui sistem electronic de 
autorizare a călătoriilor (ESTA) la nivelul 
UE 

Fără caracter 
legislativ 

Unele țări terțe au introdus un sistem ESTA (un sistem de autorizare prealabilă - care trebuie obținută 
înainte de a călători, în urma unei verificări care este mai puțin strictă decât procedura tradițională de 
obținere a vizei – destinat resortisanților din țările terțe aflate pe lista pozitivă a acestora). Ar trebui să se 
analizeze oportunitatea adoptării unui astfel de sistem ESTA în UE în contextul gestionării integrate a 
frontierelor acesteia și ca o completare a politicii actuale de acordare a vizelor.  

Propunere de modificare a Directivei 
2004/114/CE din 13 decembrie 2004 
privind condițiile de admisie a 
resortisanților țărilor terțe pentru studii, 
schimb de elevi, formare profesională 
neremunerată sau servicii de voluntariat 

Legislativă Modificarea directivei actuale pentru a lua în considerare deficiențele identificate în aplicarea acesteia și 
posibila extindere a domeniului său de aplicare pentru a include stagiarii remunerați și plasamentele au-
pair. 

Comunicare privind o nouă strategie 
integrată de combatere a traficului de 
ființe umane și privind măsurile de 
acordare de protecție și asistență 
victimelor 

Fără caracter 
legislativ 

Formularea unui cadru de politică global, prin care UE poate să desfășoare acțiuni de prevenire și reducere 
a traficului de ființe umane, de urmărire penală a unui număr mai mare de infractori implicați în acest tip de 
trafic și pentru o mai bună protecție și asistență acordată victimelor traficului de persoane. 

Propunere de modificare a Directivei 
2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea 
familiei 

Legislativă Urmare a Cărții verzi din 2010. 

Propunere de regulament privind Europol Legislativă În conformitate cu articolul 88 din TFUE. 
Codul UE privind imigrarea  Consolidarea totalității legislației în domeniul imigrației, începând cu migrația legală, prevăzută de 

Programul de la Stockholm. 
Ajutor umanitar și reacția în situațiile de criză 
Regulament privind instituirea unui 
corp voluntar european de ajutor 
umanitar  

Legislativă Obiectivul este de a stabili un cadru privind contribuțiile comune ale voluntarilor europeni la operațiunile de 
ajutor umanitar în țări terțe. Domeniul său de aplicare se va concentra probabil asupra ajutorului umanitar și 
protecției civile.  

Comunicare privind asistența alimentară 
umanitară  
 

Fără caracter 
legislativ 

Obiectivele Comunicării sunt (i) maximizarea eficienței și eficacității operațiunilor (ii) îmbunătățirea 
coordonării și coerenței politicii (iii) informarea părților interesate cu privire la obiectivele, prioritățile și 
standardele preconizate.  

Comunicare privind corpul voluntar 
european de ajutor umanitar 

Fără caracter 
legislativ 

Principalul obiectiv al comunicării este de a oferi o imagine de ansamblu a situației actuale privind 
voluntariatul în Europa. În acest scop, vor fi analizate diferite regimuri (atât la nivelul UE, cât și la nivel 
național) și vor fi prezentate posibilele complementarități cu un corp voluntar european de ajutor umanitar. 

Propuneri legislative privind reînnoirea Legislativă Evaluarea politicii privind protecția civilă prevăzută în 2010 va analiza eficiența sprijinului acordat prin 
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mecanismului de protecție civilă și a 
instrumentului financiar de protecție civilă 

intermediul instrumentului financiar și a mecanismului și va evalua posibilitățile de consolidare a 
mecanismului. Decizia actuală privind instrumentul financiar pentru protecție civilă expiră în 2013 și trebuie 
reînnoită. 

Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a unui instrument de 
finanțare pentru ajutorul umanitar 

Legislativă De la adoptarea sa în 1996, Regulamentul 1257/96 al Consiliului nu a fost niciodată modificat în substanță. 
Unul dintre obiectivele principale ale propunerii ar trebui să fie alinierea instrumentului legislativ la evoluțiile 
din cadrul Consensului european privind ajutorul umanitar . 

Industrie și antreprenoriat 
Comunicare privind vehiculele ecologice Fără caracter 

legislativ 
Comunicarea va stabili o strategie cuprinzătoare privind vehiculele nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic care vor maximiza potențialul de decarbonizare a transportului rutier (în perspectiva 
2020). 

Comunicare privind revizuirea 
intermediară a Small Business Act for 
Europe 

Fără caracter 
legislativ 

După doi ani de punere în aplicare, este necesară realizarea unui bilanț al progreselor realizate în statele 
membre și de către Comisie și luarea în considerare a noilor acțiuni posibile care urmează să fie propuse în 
funcție de evoluțiile economice și sociale, precum și de provocările viitoare.  

Propunere legislativă privind accesul la 
serviciile publice reglementate oferite de 
Galileo  
 

Legislativă Definirea condițiilor de utilizare a serviciilor publice reglementate (SPR) prin intermediul unei gestionări 
eficace în vederea menținerii unui nivel ridicat de siguranță al acestora; 
- instituirea interfețelor necesare între infrastructura decizională (Consiliul, statele membre, Comisia) și 
infrastructura tehnică a SPR (autoritatea de supraveghere, concesionarul, utilizatorii); 
- instituirea în timp util a mecanismelor tehnice și decizionale pentru ca SPR să poată fi folosite încă de la 
începutul fazei operaționale a proiectului Galileo. 

Comunicare privind planul de acțiune cu 
privire la aplicațiile GNSS  
 

Fără caracter 
legislativ 

Stabilirea unei strategii în vederea asigurării unei mai bune dezvoltări a produselor destinate serviciilor 
comerciale din cadrul programului Galileo. 

Comunicare privind programele 
europene de navigare prin satelit  
 

Fără caracter 
legislativ 

Revizuirea urmează să se concentreze asupra costurilor și riscurilor legate de punerea în aplicare completă 
a programelor EGNOS și Galileo. Această chestiune este deosebit de urgentă și sensibilă, având în vedere 
necesitățile probabile, în cadrul perspectivei financiare actuale, de finanțare suplimentară în vederea 
finalizării implementării integrale. De asemenea, evaluarea intermediară trebuie însoțită de recomandări 
privind guvernanța programelor EGNOS și Galileo după 2013, precum și de elemente legate de 
planificarea financiară.  

Comunicare privind un sistem european 
de standardizare mai integrat 
Revizuirea: 
• Directivei 98/34/CE, Deciziei 

87/95/CEE privind standardizarea în 
domeniul tehnologiei informației și 
telecomunicațiilor 

• Deciziei 1673/2006 privind finanțarea 
standardizării europene 

Legislativă/Fără 
caracter legislativ 

Aflată în legătură cu pachetul privind inovarea, comunicarea va oferi un plan de acțiune care vizează un 
sistem de standardizare al UE mai integrat, un proces de standardizare mai eficient și mai eficace, un 
acces mai bun la standardizare (în special pentru întreprinderile inovatoare și cu un ritm de dezvoltare 
ridicat), o consolidare a rolului UE în procesul de standardizare la nivel internațional și un sistem de 
finanțare mai sustenabil pentru dezvoltarea standardelor.  
 

Comunicare privind responsabilitatea 
socială a întreprinderilor (RSI) 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea privind RSI se va concentra pe refacerea încrederii cetățenilor europeni în întreprinderi. 
Aceasta va aborda chestiunea privind modul în care întreprinderile divulgă informații privind mediul, 
informații sociale și în materie de guvernanță. A doua chestiune care se prefigurează este cea a 
întreprinderilor și drepturilor omului având în vedere evoluțiile recente ale ONU. În al treilea rând, 
comunicarea va sprijini și va orienta diferite instrumente internaționale privind RSI, cum ar fi inițiativa 
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„Global Compact” a ONU, liniile directoare ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale, precum și 
proiectul de standard ISO privind responsabilitatea socială.  

Comunicare privind materiile prime  Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va prezenta principalele provocări privind accesul la materiile prime, precum și rolul crucial pe 
care materiile prime îl vor juca în urma crizei pentru a asigura o dezvoltare durabilă a economiei UE pe 
termen lung și, prin urmare, contribuția acesteia la strategia „UE 2020”. Revizuirea comunicării din 2008 va 
include chestiuni strategice cheie, cum ar fi definiția materiilor prime esențiale, acțiunile de politică destinate 
luptei împotriva restricțiilor la export practicate de anumite țări terțe, reflecția asupra unei mai bune integrări 
a dimensiunii materialelor prime în politica de dezvoltare a UE și acțiunile de promovare a cercetării și 
substituției în interiorul UE. 

Comunicare privind implicarea viitoare a 
Uniunii Europene în spațiu  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va defini prioritățile și activitățile principale ale unui viitor program-cadru privind spațiul, care 
urmează să fie pus în aplicare în cadrul viitoarelor perspective financiare. Programul ar răspunde unor 
provocări strategice fundamentale. Programul ar urma să se bazeze pe ceea ce a fost realizat în cadrul 
programului GALILEO, a inițiativei GMES și a temei „Spațiu” din PC7.  

Comunicare privind competitivitatea 
durabilă a sectorului construcțiilor din UE 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea se va concentra pe patru obiective strategice care vizează consolidarea competitivității 
sectorului: (a) o politică coerentă calitativă pentru acest sector; (b) un mediu de reglementare îmbunătățit, 
în special privind achizițiile publice, concurența, sistemele de înregistrare și de calificare, sănătatea și 
siguranța și întârzierile de plată; (c) asigurarea unei mai bune educații și formări; (d) consolidarea cercetării, 
inovării și punerii cunoștințelor în practică. Comunicarea se va concentra, de asemenea, pe rolul acestui 
sector în lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Comunicare privind un cadru reînnoit al 
politicii UE privind turismul 
 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va schița domeniile de acțiune posibile la nivelul UE, național și regional, precum și pentru 
industrie și alte părți interesate și va include o prezentare generală a instrumentelor financiare cele mai 
adecvate pentru coordonarea acestor acțiuni.  

Revizuirea directivei privind transparența 
măsurilor care reglementează stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman și 
includerea acestora în domeniul de 
aplicare al sistemelor naționale de 
asigurări de sănătate 

Legislativă Revizuirea prevăzută va examina modalitățile de adaptare a cerințelor directivei în vederea îmbunătățirii 
funcționării pieței interne pentru medicamente, luând în considerare evoluția politicilor naționale de stabilire 
a prețurilor și de rambursare. 

Propunere de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare pentru perioada 2014 - 2020 
(PCI II) 

Legislativă Principalele obiective strategice ale programului sunt îmbunătățirea competitivității și creșterea durabilă. 
Programul va aborda, în special, următoarele obiective: accelerarea adaptării industriei la modificările 
structurale, încurajarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor în întreaga Uniune, în 
special a celor mici și mijlocii, încurajarea unui mediu favorabil cooperării între acestea, favorizarea unei 
mai bune exploatări a potențialului industrial al politicilor privind inovarea (inclusiv eco-inovarea), cercetarea 
și dezvoltarea tehnologică. 

Propunere de regulament privind 
instituirea Programului european de 
observare a Pământului (GMES) 

Legislativă În contextul următorului cadru financiar multianual al UE, propunerea va aborda în special aspectele privind 
finanțarea și programarea componentelor de servicii și infrastructură ale GMES. Acesta va stabili, de 
asemenea, cadrul juridic și de reglementare pentru punerea în aplicare a regulamentului, inclusiv dreptul de 
proprietate și politica în materie de date, guvernanța și aspectele privind cooperarea internațională ale 
GMES. 

Regulament de stabilire a unui program 
spațial european 
 

Legislativă Articolul 189 din TFUE conferă UE competența de a institui un program spațial european. Obiectivul 
specific al programului spațial ar fi sprijinirea punerii în aplicare a politicii spațiale europene, într-un mod 
complementar cu activitățile desfășurate de către ESA și agențiile spațiale naționale. Programul ar urma să 
se bazeze pe ceea ce a fost realizat în contextul programului GALILEO, al inițiativei GMES și al temei 
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„Spațiu” din PC7. 
Propunere privind guvernanța și 
finanțarea programelor europene GNSS  
 

Legislativă Este necesar un nou regulament privind programul pentru perioada post 2013 care să abordeze aspectele 
legate de guvernanță și finanțare. De asemenea, trebuie abordată chestiunea privind sarcinile încredințate 
agenției. 

Comunicare privind revizuirea 
reglementară actualizată a 
nanomaterialelor  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea reflectă un angajament, luat în cadrul unei comunicări din 2008 privind aspecte legate de 
reglementarea nanomaterialelor, de a informa instituțiile UE cu privire la evoluțiile apărute în cadrul de 
reglementare și punerea sa în aplicare în ceea ce privește nanomaterialele.  

Propunere privind consolidarea sprijinului 
pentru IMM-urile din UE pe piețele 
externe 

Fără caracter 
legislativ 

Propunere privind promovarea dezvoltării sprijinului oferit întreprinderilor din UE pe piețele externe, în 
special celui destinat IMM-urilor. Accentul va fi pus pe complementaritatea cu serviciile existente și pe 
concurența loială. 

Piața internă și servicii 
Carte albă privind relansarea pieței 
unice 

Fără caracter 
legislativ 

Documentul va stabili inițiativele concrete și măsurile necesare pentru o relansare a pieței unice 
(aniversarea din 2012). 

Inițiativă legislativă privind un cadru 
pentru gestionarea și soluționarea 
crizelor 

Legislativă Această inițiativă este o continuare a comunicării din 2010 și va avea ca obiectiv crearea unui cadru de 
gestionare a crizelor mai eficace și mai eficient. 

Raport al Comisiei privind revizuirea 
reținerii securitizării  
 

Fără caracter 
legislativ 

Acest raport este necesar în cadrul revizuirii CRD și evaluează dacă ar trebui propusă o majorare a reținerii 
securitizării de 5% și dacă metodele de calcul al cerinței de reținere își ating obiectivul. 

Revizuire a Regulamentului privind 
agențiile de rating al creditelor pentru a 
introduce supravegherea directă 

Legislativă Revizuirea regulamentului va introduce supravegherea centralizată a agențiilor de rating al creditelor care 
operează în UE pentru a spori încrederea investitorilor. 

Comunicare privind exercițiul de 
monitorizare a pieței cu amănuntul 

Fără caracter 
legislativ 

Obiectivul este de a identifica eventualele disfuncționalități ale pieței din sectorul comerțului cu amănuntul, 
atât din perspectiva consumatorilor, cât și a furnizorilor și de a oferi răspunsuri de politică 
multidimensionale eficace și coordonate. 

Carte verde privind practicile de 
guvernare corporativă din cadrul 
instituțiilor financiare 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul cărții verzi este de a identifica punctele slabe ale practicilor de guvernanță corporativă din cadrul 
instituțiilor financiare și de a propune recomandări pentru remedierea acestora în vederea evitării repetării 
eșecurilor în materie de guvernare corporativă din cadrul băncilor și al altor instituții financiare. 

Revizuire a Directivei privind 
conglomeratele financiare 

Legislativă Scopul acestei inițiative este de a actualiza cadrul pentru supravegherea suplimentară. 

Directiva de modificare a mai multor 
directive de servicii financiare, cu 
specificarea competențelor autorităților 
europene de supraveghere (Directiva 
„omnibus II”) 

Legislativă Legislația sectorială privind serviciile financiare trebuie să fie adaptată la înființarea Autorității bancare 
europene, a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale, precum și a Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe. Omnibus II ar trebui să includă adaptări pentru sectoarele asigurărilor și 
valorilor mobiliare. 

Revizuire a Directivei privind sistemele de 
compensare pentru investitori, 1997/9/CE 

Legislativă Scopul este de a spori încrederea investitorilor și de a asigura o mai mare eficiență în caz de fraudă și 
faliment. 

Directivă privind securitatea juridică în 
dreptul valorilor mobiliare 

Legislativă Scopul este de a simplifica mediul juridic pentru titlurile în cont. 

Comunicare privind achizițiile publice, cu 
accent pe modul de sprijinire a priorităților 
„Europa 2020”: inovare, investiții în 

Fără caracter 
legislativ 

Pentru a oferi îndrumări cu privire la aplicarea corectă a instrumentelor existente pentru aspectele 
ecologice, sociale și inovatoare din domeniul achizițiilor publice. Comunicarea le va explica autorităților 
contractante care le sunt obligațiile (dispoziții cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic) și ceea ce 
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tehnologii cu emisii reduse de carbon, 
afaceri sociale, eficiență energetică etc. 

le este permis să facă în temeiul cadrului juridic actual. 

Legislație cu privire la termenul-limită 
pentru migrarea către instrumentele 
SEPA (zona unică de plăți în euro)  
 

Legislativă Această inițiativă va sprijini migrarea către instrumentele SEPA, prin stabilirea de termene-limită („end 
dates”) pentru migrarea către produsele SEPA (transferuri de credit și debite directe). 

Inițiativă privind concesiunile Legislativă/fără 
caracter legislativ 

Scopul acestei inițiative este de a oferi claritate și securitate juridică în ceea ce privește normele care 
reglementează atribuirea contractelor de concesiune. 

Măsuri privind acordarea și contractarea 
creditelor în mod responsabil 
 

Fără caracter 
legislativ 

Această inițiativă va stabili punctul de vedere al Comisiei cu privire la aspectele implicate în acordarea de 
credite pentru clienții persoane fizice, inclusiv subiecte cum ar fi rolul jucat de intermediarii de credit, 
evaluarea adecvării produselor de creditare, furnizarea de informații și consiliere, precum și modul de 
garantare a contractării de credite în mod responsabil.  

Carte albă privind protecția titularilor de 
polițe de asigurare / fondurile de 
garantare a asigurărilor 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul acestei cărții albe este de a menține și consolida încrederea consumatorilor și de a pregăti terenul 
pentru o decizie politică privind posibilele propuneri juridice viitoare. 

Comunicare privind cele mai bune practici 
în domeniul ipotecilor (pentru evitarea 
prescrierii) 
 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va oferi exemple și orientări pentru autoritățile publice naționale cu privire la modul în care se 
pot dezvolta soluții într-un stadiu în care să se poată garanta încă faptul că cetățenii nu vor face obiectul 
procedurilor de prescriere. 

Inițiativă legislativă privind operele 
„orfane” pentru bibliotecile digitale 
 

Legislativă Această inițiativă legislativă va oferi un temei juridic care să permită bibliotecilor din UE să scaneze și să 
afișeze lucrări „orfane” (lucrări ai căror autori sunt necunoscuți sau nu pot fi localizați). Inițiativa va permite 
accelerarea creării de biblioteci digitale europene. 

Directivă-cadru privind gestionarea 
drepturilor colective 

Legislativă Ca inițiativă care stă la baza Agendei digitale europene, directiva va stabili norme de funcționare a 
„organismelor de gestiune colectivă” (organisme care colectează și distribuie redevențele aferente 
drepturilor de autor).  

Comunicare privind sancțiunile Fără caracter 
legislativ 

Urmare a raportului ECOFIN din aprilie privind sancțiunile. Scopul este crearea unor regimuri de 
sancționare în scopul descurajării și realizarea convergenței competențelor și a obiectivelor în materie de 
supraveghere pe teritoriul UE. Această inițiativă completează revizuirea Directivei privind abuzurile pe 
piață. 

Măsuri de punere în aplicare a Directivei 
Solvabilitate II, inclusiv a unor dispoziții 
privind remunerarea 

Legislativă Măsurile vor introduce calculul noii cerințe de capital sensibile la risc (Directiva Solvabilitate II), precum și 
măsurile tehnice de nivel 2, inclusiv norme privind remunerarea. 

Comunicare și Raport privind rezultatele 
punerii în aplicare a directivelor privind 
serviciile și a „procesului de evaluare 
reciprocă” 

Fără caracter 
legislativ 

Proces de monitorizare al evaluării reciproce în conformitate cu Directiva privind serviciile într-un document 
politic care stabilește politica noastră privind serviciile pentru viitor. 

Revizuire a Directivei privind piețele 
instrumentelor financiare (Directiva 
MIFID) și a propunerilor legislative 
(inclusiv chestiunea „dark pools")  

Legislativă Necesitatea revizuirii acestei directive provine dintr-o serie de clauze integrate de revizuire a legislației. 
Obiectivul este de a spori încrederea investitorilor și de a crea condiții echitabile de piață care să garanteze 
eficiența și transparența pieței. 

Carte verde privind adoptarea unor 
măsuri de promovare a sistemul 
electronic pentru achiziții publice 

Fără caracter 
legislativ 

Cartea verde va propune măsuri suplimentare menite să faciliteze utilizarea sistemului electronic pentru 
achiziții publice și va prezenta obstacolele din calea achizițiilor electronice transfrontaliere. 
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Directive privind divulgarea și practicile de 
vânzare în domeniul pachetelor de 
produse de investiții cu amănuntul (PRIP) 

Legislativă Scopul acestor directive este de a asigura că practicile de vânzare și informațiile destinate consumatorilor 
sunt adecvate și de a permite realizarea unor comparații reale între produse financiare. 

Revizuirea directivelor contabile  
 

Legislativă Simplificarea și modernizarea obligațiilor de raportare. 

Directivă de modificare a Directivei 
OPCVM (V) care reglementează 
responsabilitățile depozitarilor 

Legislativă Obiectivul este de a spori nivelul de protecție a investitorilor și de a asigura condiții de concurență 
echitabile pentru investitorii OPCVM în întreaga Europă. 

Revizuire a Directivei privind instituțiile 
care acordă pensii ocupaționale 
 

Legislativă O revizuire a acestei directive este necesară având în vedere importanța garantării faptului că există 
structurile adecvate pentru finanțarea pensiilor. 

Revizuire a Regulamentului privind marca 
comunitară 
 

Legislativă Scopul acestei revizuiri este de a îmbunătăți și a dezvolta sistemul mărcii comunitare pentru a spori 
calitatea, eficiența și valoarea adăugată în beneficiul utilizatorilor. Aceasta se va baza pe o evaluare 
generală a funcționării sistemului mărcilor în Europa și include crearea unui parteneriat consolidat între 
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne („OAPI") și a oficiilor mărcilor din statele membre, 
contribuind, prin urmare, la combaterea contrafacerii. 

Comunicare privind facturarea electronică Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va defini un cadru comun al sistemului interoperabil de facturare electronică, pentru a 
spori utilizarea facturării electronice, ceea ce va determina avantaje economice substanțiale și o reducere 
a sarcinii administrative. Toate întreprinderile și toți partenerii comerciali, în special IMM-urile, vor beneficia 
de răspândirea utilizării acestui sistem. 

Carte albă privind achizițiile publice 
electronice 

 Cartea albă va elabora concluzii rezultate în urma consultărilor organizate în 2010 pe baza unei Cărți verzi 
privind achizițiile publice electronice. 

Revizuire a Directivei privind 
intermedierea de asigurări 

Legislativă Scopul acestei revizuiri este de a îmbunătăți armonizarea, securitatea juridică, precizia definițiilor, 
evitându-se, în același timp, dificultățile existente în punerea în aplicare la nivel național a Directivei privind 
intermedierea de asigurări în vigoare. 

Revizuire a Directivei privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală 

Legislativă În urma raportului din octombrie 2010, această revizuire va stabili eventuale modificări legislative privind 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.  

Justiție, drepturi fundamentale și cetățenie 
   
Instrument legislativ privind cadrul 
comun de referință 

Legislativă Ca o continuare a comunicării din 2010, această inițiativă va stabili metoda de adoptare și utilizare practică 
a cadrului comun de referință. 

Propunere de recomandare de autorizare 
a negocierii unui acord cu Statele Unite 
ale Americii privind protecția datelor și 
schimbul de informații în scopul aplicării 
legii  

Legislativă Este prevăzută o recomandare din partea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor 
pentru un acord între UE și SUA privind protecția datelor cu caracter personal transferate sau schimbate în 
scopul aplicării legii. Astfel, operatorii ar beneficia de certitudine juridică în ceea ce privește prelucrarea 
datelor, atât în UE, cât și în SUA. 

Carte verde privind libera circulație a 
documentelor: acte de stare civilă, acte 
autentice și simplificarea procedurii de 
legalizare 

Fără caracter 
legislativ 

Libera circulație a documentelor oficiale ar constitui o îmbunătățire majoră, care ar facilita libera circulație a 
cetățenilor UE. Obiectivul este de a facilita recunoașterea reciprocă a documentelor juridice, întrucât, în 
prezent, sarcina administrativă limitează mobilitatea cetățenilor și a întreprinderilor. 

Comunicare privind integrarea socială și 
economică a romilor în Europa 

Fără caracter 
legislativ 

Scopul este de a indica modul în care, pe baza progreselor realizate, Uniunea Europeană își poate 
consolida în continuare contribuția la deplina integrare socială și economică a romilor. Această comunicare 
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 descrie un concept care constă în integrarea abordărilor specifice și eficace în politicile generale relevante.  
Comunicare privind o strategie în 
domeniul egalității de gen (2010-2015) 

Fără caracter 
legislativ 

Ca urmare a Foii de parcurs privind egalitatea de gen (2006-2010), noua strategie va transforma recent 
adoptata Cartă a femeii în acțiuni concrete.  

Directivă privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale 

Legislativă Pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești pe întreg teritoriul UE, Comisia va 
propune norme minime privind dreptul suspecților la informare în cadrul procedurilor penale. Aplicarea 
acestor norme va garanta că acuzații sunt informați cu promptitudine și în detaliu cu privire la drepturile lor 
și acuzațiile care le sunt aduse. 

Propunere de regulament privind 
conflictele de legi în ceea ce privește 
regimurile matrimoniale, inclusiv problema 
competenței judiciare și a recunoașterii 
reciproce, și propunere de regulament 
privind consecințele patrimoniale ale 
separării cuplurilor rezultate din alte tipuri 
de uniuni 

Legislativă Regulamentul va prevedea criterii obiective de stabilire a legii aplicabile în materie de bunuri matrimoniale 
în cazul căsătoriilor internaționale. Aceasta ar acoperi, de asemenea, cazul bunurilor matrimoniale situate 
în diferite state membre. Regulamentul va examina, de asemenea, chestiunea instanței naționale 
responsabile și va prevedea un mecanism de recunoaștere și executare a hotărârilor de la un stat membru 
la altul. 

Comunicare privind politica în materie de 
drepturi fundamentale 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va stabili sistemul UE de protecție a drepturilor fundamentale și va prezenta 
abordarea Comisiei în ceea ce privește asigurarea eficacității Cartei Drepturilor Fundamentale în cadrul 
tuturor politicilor UE. Aceasta va propune, de exemplu, includerea unui capitol consacrat drepturilor 
fundamentale în toate evaluările impactului efectuate de Comisie și va sublinia importanța deosebită a 
întocmirii unui raport anual pentru monitorizarea punerii în aplicare și a respectării Cartei. 

Comunicare privind o strategie de 
protecție a datelor 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea privind o strategie pentru protecția dreptului fundamental la protecția datelor, după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

Comunicare privind strategia referitoare la 
drepturile copilului (2010 – 2014), pe baza 
unei evaluări a impactului instrumentelor 
UE care afectează drepturile copiilor 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va prezenta prioritățile Comisiei în ceea ce privește drepturile copilului, pe baza consultărilor 
cu instituțiile UE, UNICEF, ONG-uri și cu copiii. Comunicarea va include, de asemenea, un bilanț al 
funcționării numerelor de urgență pentru semnalarea copiilor dispăruți. 

Propunere de regulament privind 
asigurarea unei executări mai eficiente a 
hotărârilor judecătorești în Uniunea 
Europeană: poprirea conturilor bancare 

Legislativă Această propunere are scopul de a facilita recuperarea creanțelor de către întreprinderi și cetățeni. În 
special, în situația actuală, în care accesul la capital este limitat, recuperarea rapidă a creanțelor poate fi 
esențială pentru supraviețuirea unei întreprinderi. Trebuie să îmbunătățim recuperarea creanțelor 
transfrontaliere, întrucât, în prezent, peste 60% dintre acestea rămân nerecuperate la nivelul pieței interne. 

Propunere legislativă privind un sistem 
global pentru obținerea de probe în 
materie penală în baza principiului 
recunoașterii reciproce, care să acopere 
toate tipurile de probe 

Legislativă Acest nou model ar putea avea un domeniu de aplicare mai larg și ar trebui să vizeze cât mai multe tipuri 
de elemente de probe, ținând cont de măsurile în cauză. 

Propunere legislativă de a introduce 
standarde comune pentru obținerea de 
probe în materie penală în vederea 
asigurării admisibilității acestora 

Legislativă Normele existente menite să asigure admisibilitatea probelor obținute de la un alt stat membru abordează 
această chestiune numai indirect, deoarece nu stabilesc niciun standard comun pentru obținerea de probe. 
Există riscul ca schimbul de probe în materie penală să funcționeze numai între statele membre cu 
standarde naționale similare în ceea ce privește obținerea de probe. 

Directivă privind drepturile victimelor 
infracționalității și sprijinul acordat 
acestora  

Legislativă  Dezvoltarea unui singur instrument juridic global privind protecția victimelor, prin fuzionarea Directivei 
privind despăgubirea victimelor și a Deciziei-cadru privind victimele, pe baza unei evaluări a celor două 
instrumente. 

Carte verde privind aspectele legate de Fără caracter Cartea verde va examina modalitățile de consolidare a încrederii reciproce și va îmbunătăți eficiența 
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detenție legislativ principiului recunoașterii reciproce în domeniul detenției. Eforturile de promovare a schimbului de bune 
practici ar trebui continuate, iar punerea în aplicare a normelor europene în domeniul penitenciarelor, 
aprobată de Consiliul Europei, ar trebui încurajată.  

Propunere legislativă privind consilierea 
juridică și asistența juridică 

Legislativă Drepturi procedurale – măsura C. Persoanele suspectate și acuzate în cadrul procedurilor penale nu 
beneficiază în mod constant de un acces adecvat la consiliere juridică, care este (parțial) gratuită după 
caz, deoarece dispozițiile privind asistența juridică variază semnificativ de la un stat membru la altul. 

Revizuirea Directivei 90/314/CEE a 
Consiliului privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite 

Legislativă Această directivă nu mai prevede o protecție adecvată a consumatorilor care pleacă în vacanță și nici nu 
oferă întreprinderilor securitate juridică suficientă. Din cauza armonizării minime prevăzute de directivă, 
fragmentarea legislativă existentă în statele membre este semnificativă, provoacă costuri de conformare 
pentru întreprinderile dornice de a participa la schimburi comerciale transfrontaliere și poate provoca, de 
asemenea, prejudicii consumatorilor care încercă să își exercite drepturile legale în context transfrontalier. 

Propunere legislativă privind un sistem de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
ale resortisanților țărilor terțe condamnați 
(ECRIS-TCN) 

Legislativă Crearea unui indice comun și a unui sistem de tip „hit/no hit” (răspuns pozitiv/negativ) care să permită 
autorității centrale responsabile de cazierele judiciare din fiecare stat membru să stabilească rapid dacă un 
resortisant al unei țări terțe a fost condamnat anterior și în ce alte state membre.  

Propunere legislativă privind 
îmbunătățirea compensațiilor financiare 
pentru protecția consulară în situații de 
criză 

Legislativă Planul de acțiune 2007-2009 al Comisiei privind acordarea de protecție consulară eficace în țările terțe 
prevedea că mecanismele de coordonare în domeniul asistenței consulare ar putea fi îmbunătățite. Acesta 
propunea examinarea posibilității de instituire a unui sistem de compensare între statele membre în caz de 
criză. 

Propunere legislativă de punere în 
aplicare a dreptului la protecție consulară, 
care modifică Decizia 1995/553/CE  

Legislativă Orice cetățean al UE care se află într-o țară terță în care statul său membru nu este reprezentat are dreptul 
să primească asistență consulară eficace din partea ambasadelor sau a consulatelor oricărui alt stat 
membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acestuia. Comisia își propune să sprijine statele membre în 
ceea ce privește realizarea acestei sarcini, propunând măsuri concrete care vizează garantarea faptului că 
toți cetățenii UE sunt informați cu privire la drepturile lor și că domeniul de aplicare al protecției este 
clarificat. Conform Tratatului de la Lisabona, Comisia poate iniția propuneri legislative menite să faciliteze 
această protecție.  

Modificare a Directivei privind practicile 
comerciale neloiale 

Legislativă Modernizarea Directivei privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori. 

Comunicare privind combaterea 
rasismului și a xenofobiei 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va prezenta o abordare comună care să permită o mobilizare mai bună și o folosire 
optimă a instrumentelor juridice și financiare existente în scopul combaterii rasismului, a xenofobiei și a 
discriminării. 

Propunere de regulament privind Eurojust Legislativă Eurojust va beneficia de competențe în materie de inițiere directă a investigațiilor, îmbunătățindu-se astfel 
eficiența structurii sale interne și implicând Parlamentul European și parlamentele naționale în evaluarea 
activităților Eurojust, în conformitate cu articolul 85 din TFUE.  

Comunicare privind instituirea unui 
Parchet European în cadrul Eurojust 

Fără caracter 
legislativ 

Posibilitatea de a conferi competențe suplimentare membrului național Eurojust, consolidarea 
competențelor Colegiului Eurojust sau instituirea unui post de procuror european. 

Propunere legislativă privind 
recunoașterea reciprocă a efectelor 
anumitor documente de stare civilă  

Legislativă Urmare a Cărții verzi privind libera circulație a documentelor, a documentelor de stare civilă, a actelor 
autentice și simplificarea legislației în materie.  

Propunere legislativă privind suprimarea 
formalităților de legalizare a actelor între 
statele membre 

Legislativă Urmare a Cărții verzi privind libera circulație a documentelor, a documentelor de stare civilă, a actelor 
autentice și simplificarea legislației în materie. 
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Pescuit și afaceri maritime 
Propuneri privind reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului 
 

Legislativă Pachetul de reforme PCP va cuprinde următoarele propuneri: 
- o propunere de nou regulament de bază al PCP, inclusiv acvacultură; 
- o propunere de nou regulament privind organizarea comună a pieței; 
- propuneri privind dimensiunea financiară a noii PCP; 
- măsuri tehnice. 

Regulamente privind posibilitățile de 
pescuit în 2011 
 

Legislativă Diverse regulamente care vizează zona Mării Baltice, a Mării Negre, alte zone din Oceanul Atlantic și 
Marea Nordului și speciile de adâncime pentru perioada 2011-2012. Toate aceste regulamente vor fi 
precedate de o comunicare adresată Consiliului. 

Regulamente privind gestionarea 
multianuală sau planuri de refacere a 
speciilor selectate, cum ar fi somonul din 
Marea Baltică, tonul roșu, eglefinul, 
heringul din Marea Celtică, bacaliarul 
albastru și langustina 

Legislativă În ceea ce privește eglefinul, heringul, bacaliarul albastru și langustina, noile planuri propuse vor prevedea, 
printre altele, stabilirea, în fiecare an, a TAC, astfel încât să fie atins obiectivul de exploatare a acestui stoc 
asigurându-se randamentul durabil maxim. În ceea ce privește tonul roșu, planul actual de refacere va 
trebui modificat în funcție de rezultatul negocierilor care au avut loc în 2009 în cadrul ICCAT. 

CUNOȘTINȚE DESPRE MEDIUL MARIN 
2020: date și observații privind mediul 
marin în vederea unei creșteri inteligente. 

Fără caracter 
legislativ 

În prezent, responsabilitatea colectării datelor privind mările și oceanele Europei este fragmentată între 
organizații regionale, naționale, publice și private care colectează date privind apele oceanice, de coastă, 
în apele teritoriale ale UE și în apele care se află sub jurisdicția acesteia. Planul de acțiune privind Rețeaua 
europeană de observare și date privind mediul marin va pune în evidență o serie de măsuri care să 
permită operatorilor publici și privați să ofere servicii mai bune.  

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind crearea unui program 
de sprijinire a etapei următoare de 
elaborare a unei politici maritime integrate 
(PMI) 

Legislativă Obiectivul care trebuie realizat prin regulamentul propus este de a asigura un sprijin financiar modest dar 
constant destinat promovării în continuare a dezvoltării și punerii în aplicare a politicii maritime integrate pe 
perioada restantă din perspectivele financiare actuale, și anume perioada 2011-2013.  

Comunicare privind bazinele maritime 
(Marea Nordului și Oceanul Atlantic) 

Fără caracter 
legislativ 

Pregătirea unor inițiative în vederea punerii în aplicare a politicii maritime integrate în bazinele maritime ale 
Mării Nordului și ale Oceanului Atlantic, după modelul comunicărilor elaborate deja privind Marea 
Mediterană, Marea Baltică și zona arctică. 

Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de modificare a Regulamentului 
1288/2009 de stabilire a unor măsuri 
tehnice tranzitorii 

Legislativă Deoarece în cadrul Consiliului din noiembrie 2009 nu s-a ajuns la un acord privind măsurile tehnice 
permanente în Oceanul Atlantic [COM(2008) 324], a fost adoptat un regulament de stabilire a unor măsuri 
tehnice tranzitorii, garantându-se faptul că măsurile tehnice urgente prevăzute în anexa III la Regulamentul 
nr. 43/2009 privind TAC și cotele continuă să se aplice și după 1.1.2010. Propunerea de modificare a 
regulamentului tranzitoriu vizează extinderea valabilității acestuia pentru încă 18 luni.  

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 
îndepărtarea înotătoarelor de rechin  

Legislativă O opțiune ar fi aceea de a modifica raportul dintre greutatea înotătoarelor și greutatea în viu (înainte de 
prelucrare) a capturilor de rechini, fixat la 5%, astfel încât greutatea înotătoarelor să nu depășească sub 
nicio formă nivelul de 5% din greutatea carcaselor curățate (eviscerate și decapitate) ale capturii de rechini. 
O altă opțiune ar fi punerea în aplicare a unei politici „cu tot cu înotătoare”, care ar interzice îndepărtarea 
înotătoarelor. 

Comunicare privind un Plan de acțiune 
comunitară pentru reducerea capturilor 
accidentale a păsărilor acvatice cu unelte 
de pescuit  

Fără caracter 
legislativ 

În vederea integrării cerințelor în materie de protecție a mediului în politica comună în domeniul pescuitului, 
unul dintre obiectivele Comunității este de a îmbunătăți metodele de pescuit cu scopul de a reduce 
capturile accidentale și nedorite, precum și efectele pescuitului asupra mediului marin. 
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Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind un plan de 
gestionare a stocurilor de pești pelagici 
din Marea Baltică 

Legislativă Acest regulament vizează crearea unui cadru de gestionare pe termen lung pentru stocurile de pești 
pelagici din Marea Baltică. Acesta va stabili obiective generale și specifice, pe termen lung, de gestionare a 
stocurilor și va conține unele dispoziții specifice necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de revizuire a 
Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al 
Consiliului privind planul multianual pentru 
stocurile de cod din Marea Baltică 

Legislativă Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului prevede că măsurile de gestionare ar trebui evaluate în 
2010 și, eventual, revizuite, dacă evaluarea impune acest lucru.  

Regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unui plan pe 
termen lung de gestionare a stocurilor de 
limbă-de-mare și cambulă din Marea 
Nordului 

Legislativă Acest regulament vizează revizuirea cadrului pe termen lung de gestionare a pescuitului de limbă-de-mare 
și cambulă din Marea Nordului și stabilirea unor obiective generale și specifice, pe termen lung, de 
gestionare a stocurilor, pe baza rezultatelor obținute ca urmare a punerii în aplicare a primului plan de 
gestionare. 

Noi surse de creștere oferite de mări și 
oceane: Comunicare privind „creșterea 
maritimă” - o nouă viziune pentru 
dezvoltarea durabilă în regiunile de 
coastă și în sectoarele maritime  

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea se va baza pe un studiu care analizează scenarii de creștere în viitor pentru regiunile de 
coastă și economia maritimă, punând un accent deosebit pe efectele pozitive asupra ocupării forței de 
muncă.  

Comunicare privind implicațiile financiare 
pentru integrarea supravegherii maritime 

Fără caracter 
legislativ 

Comisiei i s-a solicitat să identifice implicațiile financiare ale creării unui mediu comun în vederea 
schimbului de informații. 

Politica regională 
Propuneri legislative privind Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER) și Fondul de coeziune (FC) 

Legislativă Regulamentele vor trebui adaptate/înlocuite în conformitate cu prioritățile UE și cu obiectivul de a adapta 
modul de funcționare a politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020. Acestea vor fi 
însoțite de noi orientări strategice ale UE în materie de coeziune pentru perioada ulterioară anului 2013. 

Raport strategic 2010 privind politica de 
coeziune - Comunicare privind punerea în 
aplicare a programelor 2007-2013 din 
cadrul politicii de coeziune de către 
statele membre  

Fără caracter 
legislativ 

Acest document va rezuma cele 27 de rapoarte strategice naționale privind contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor politicii de coeziune, sarcinile fondurilor și realizarea obiectivelor orientărilor strategice ale 
Comunității, cadrele de referință strategice naționale și orientările integrate pentru creștere și locuri de 
muncă. 

   
Comunicare privind „Consolidarea 
contribuției politicii de coeziune la 
dezvoltarea durabilă a regiunilor UE și la 
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 
2020” 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va conține orientări politice cu privire la modul de aliniere a obiectivelor politicii de 
coeziune în domeniul dezvoltării durabile cu viziunea cuprinsă în strategia Europa 2020 în ceea ce privește 
promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai 
competitive.  

Comunicare privind „Consolidarea 
contribuției politicii de coeziune la 
dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaștere și pe inovarea regională și la 
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va conține orientări politice cu privire la modul de aliniere a obiectivelor politicii de 
coeziune cu viziunea cuprinsă în strategia Europa 2020 în domeniul creșterii inteligente în ceea ce privește 
dezvoltarea economiilor regionale bazate pe cunoaștere și inovare.  
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2020” 
Strategia UE pentru regiunea Dunării Fără caracter 

legislativ 
Consiliul European din iunie 2009 a invitat Comisia să prezinte o strategie UE pentru regiunea Dunării 
înainte de luna decembrie 2010. 

Cercetare și inovare 
Comunicare „Către o Europă eficientă 
din punct de vedere al utilizării 
resurselor și o bioeconomie inteligentă 
și durabilă 

Comunicare Scopul este de a mobiliza cercetarea, inovarea și educația în vederea identificării și facilitării căii către o 
Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și de a oferi o viziune și un plan de acțiune 
pentru o bioeconomie europeană durabilă și inovatoare. Această comunicare va aborda cadrul de politică 
și acțiunile concrete care contribuie la „O Uniune a inovării", astfel cum este prevăzut în strategia Europa 
2020 și de a identifica agende strategice, modalități de punere în aplicare și sisteme de monitorizare pentru 
a asigura progresul. 

Propunere a Comisiei privind cel de al 
8-lea program-cadru  

Legislativă Această propunere vizează programul-cadru TFUE pentru finanțarea cercetării pentru perioada 2014 - 
2020. Propunerea, care conține orientările principale, va fi detaliată într-o serie de propuneri privind 
programele specifice și regulile de participare. 

Propunere a Comisiei privind cel de al 
8-lea program-cadru Euratom 

Legislativă Această propunere vizează programul-cadru Euratom pentru finanțarea cercetării pentru perioada 2014-
2018. Propunerea, care conține orientările principale, va fi detaliată într-o serie de propuneri privind 
programele specifice și regulile de participare. 

(**) Propunere de recomandare a 
Consiliului privind programarea în comun 
în domeniul „Agricultură, securitate 
alimentară și schimbări climatice" 

Fără caracter 
legislativ 

Astfel cum se precizează în strategia Europa 2020, Comisia va depune eforturi pentru a definitiva Spațiul 
european de cercetare (SEC), în special prin consolidarea unei programări comune cu statele membre. 
Tema securității alimentare și cea a impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii reprezintă o 
provocare socială majoră pentru Europa, care trebuie abordată printr-o inițiativă de programare comună. 

(**) Propunere de recomandare a 
Consiliului privind programarea comună în 
domeniul „Sănătate, alimentație și 
prevenirea bolilor legate de regimul 
alimentar" 

Fără caracter 
legislativ 

Tema sănătății, a produselor alimentare și a prevenirii bolilor legate de regimul alimentar reprezintă o 
provocare socială majoră pentru Europa, care trebuie abordată printr-o inițiativă de programare comună.  

(**) Propunere de recomandare a 
Consiliului privind programarea comună în 
domeniul „Patrimoniu cultural, schimbări 
climatice și securitate" 

Fără caracter 
legislativ 

Această inițiativă de programare comună va permite statelor membre ale UE să își maximizeze și să își 
exploateze masa critică combinată, prin coordonarea eforturilor lor. Principalele obiective sunt studiul 
impactului schimbărilor mediului asupra patrimoniului cultural, dezvoltarea de măsuri de protecție și 
securitate a patrimoniului cultural, precum și punerea în aplicare a dezvoltării durabile în favoarea 
patrimoniului cultural. 

Propunere privind programul-cadru al 
Euratom pentru activități de cercetare și 
formare în domeniul nuclear (inclusiv 
ITER). 
 
Decizie privind programul specific pentru 
acțiuni indirecte 
 
Regulament de stabilire a normelor de 
participare și de difuzare a rezultatelor 
cercetării 

Legislativă Obiectivele legislației propuse - care acoperă 2012 și 2013 - sunt de a continua activitățile planificate în 
deciziile din cadrul PC7 Euratom, adoptate în 2006, și de a sprijini faza de construcție a ITER, luând în 
considerare noile nevoi bugetare.  
 
Normele de participare constituie un cadru cuprinzător pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a 
programului-cadru Euratom, luând în considerare necesitatea asigurării unui acces ușor pentru toți 
participanții prin intermediul unor proceduri simplificate. 

Comunicare privind un plan de acțiune 
global pentru dezvoltarea SEC 

Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va defini măsurile necesare pentru punerea în aplicare a planului de cercetare și 
inovare. Aceasta va fi, de asemenea, legată de pregătirea celei de al 8-lea program-cadru. 
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Revizuire intermediară a celui de al 7-lea 
program-cadru 

Fără caracter 
legislativ 

Revizuirea va trage concluzii care urmează să fie luate în considerare la pregătirea celui de al 8-lea 
program-cadru, care va fi propus în 2011. 

Servicii de interes general 
Comunicare privind un cadru de calitate 
pentru serviciile de interes general 

Fără caracter 
legislativ 

Această inițiativă se va baza pe protocolul anexat la Tratatul de la Lisabona. 

Revizuire a pachetului „servicii de interes 
general” din 2005  
 

Fără caracter 
legislativ 

Textul-cadru expiră în noiembrie 2011. Obiectivul revizuirii va fi adaptarea normelor în funcție de raportul 
de evaluare care urmează să fie finalizat în 2010. O astfel de inițiativă se înscrie în contextul creării unui 
cadru de calitate pentru serviciile publice și sociale, astfel cum este prevăzut în orientările politice 
prezentate de președinte. 

Raport de evaluare privind pachetul 
„servicii de interes general” din 2005 
 

Fără caracter 
legislativ 

Acest raport ar trebui să fie elaborat pe baza unei consultări publice care va fi lansată în următoarele 
săptămâni. Inițiativele care se referă la serviciile de interes economic general se înscriu în contextul creării 
unui cadru de calitate pentru serviciile publice și sociale. 

Reglementare inteligentă 
Comunicare privind reglementarea 
inteligentă 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea va prezenta prioritățile acestei Comisii în materie de reglementare inteligentă, vizând acțiuni 
de simplificare a legislației în vigoare și de reducere a sarcinilor administrative; dezvoltarea unei abordări 
mai sistematice a evaluării măsurii în care legislația și politicile și-au atins obiectivele și utilizarea 
evaluărilor impactului pentru a asigura calitatea noilor propuneri. 

Decizie a Consiliului privind clauza de 
solidaritate (propunerea urmează să fie 
prezentată împreună cu ÎR/VP) 

Legislativă Punerea în aplicare a dispoziției prevăzute la articolul 222 alineatul (3) din TFUE care impune ca 
modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate să fie definite printr-o decizie 
adoptată de către Consiliu, la propunerea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant pentru afaceri 
externe și politica de securitate. 

Impozitare și Uniunea Vamală 
Comunicare privind viitoarea strategie 
în materie de TVA 

 Scopul acestei comunicări va fi de a identifica acțiunile care pot reduce sarcina administrativă, pot combate 
frauda, pot moderniza și simplifica sistemul actual. 

Comunicare privind fiscalitatea și 
dezvoltarea: Cooperarea cu țările în curs 
de dezvoltare privind promovarea bunei 
guvernanțe în materie fiscală 

Fără caracter 
legislativ 

Comunicarea promovează principiul bunei guvernanței fiscale și sprijină țările în curs de dezvoltare în lupta 
lor împotriva evaziunii fiscale și a altor practici fiscale dăunătoare. De asemenea, propune consolidarea 
impozitării și a gestionării finanțelor publice în aceste țări. 

Revizuire a directivei privind impozitarea 
energiei 

Legislativă În contextul strategiei Europa 2020 și ca o contribuție importantă la combaterea schimbărilor climatice și 
asigurarea unei economii mai durabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, directiva 
revizuită va completa sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii și va taxa produsele 
energetice în funcție de conținutul de energie și de nivelul de emisii de dioxid de carbon al acestora. 

Revizuire a regulamentului privind 
intervenția autorităților vamale împotriva 
mărfurilor suspectate de a aduce atingere 
anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală. 

Legislativă Obiectivul este de a simplifica procedurile și de a clarifica normele în domeniu. 

Propunere privind fixarea unui nivel minim 
al cotei standard de TVA aplicabil 
începând cu 2011.  

Legislativă Nivelul minim al cotei standard de TVA în vigoare este valabil până la 31.12.2010 și se va propune 
extinderea nivelului actual. 

Propunere privind regimul de TVA aplicat 
voucherelor (și altor scheme de 

Legislativă Această propunerea vizează modernizarea normelor în vigoare în materie de TVA (suma impozabilă) 
aplicabile voucherelor. 
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promovare) 
Carte verde privind o nouă strategie în 
materie de TVA 

Fără caracter 
legislativ 

Document de consultare privind o nouă strategie în materie de TVA care ar permite adaptarea acesteia la 
realitățile economice în schimbare și care ar lua în considerare în special evoluții recente din domeniul 
tehnologiilor IT (obiectivul fiind adoptarea unei Comunicări privind o „nouă strategie în materie de TVA" în a 
doua jumătate a anului 2011). 

Comunicare privind o inițiativă în 
domeniul politicii fiscale „Cetățenii au 
prioritate"  
 

Fără caracter 
legislativ 

În contextul relansării pieței unice, obiectivul este de a identifica domeniile de interes pentru cetățeni 
(inclusiv dubla impozitare, pensiile, reședința secundară, câștigurile de capital sau impozitul pe venit) în 
vederea elaborării unor inițiative legislative cu caracter neobligatoriu.  

Comunicare privind coordonarea taxelor 
de succesiune 
 

Fără caracter 
legislativ 

Pentru a promova coordonarea fiscalității în materie de succesiune între statele membre ale UE, în 
vederea evitării dublei impozitări și a dublei neimpozitări, în situațiile transfrontaliere. 

Propunere legislativă privind o bază 
consolidată comună de impozitare a 
societăților (CCCTB) 

Legislativă Această propunere va viza simplificarea normelor, reducerea costurilor de conformare și înlăturarea 
obstacolelor fiscale cu care se confruntă în prezent întreprinderile atunci când desfășoară activități 
transfrontaliere. 

Revizuire a Directivei privind impozitarea 
aplicabilă plăților reprezentând dobânzi 
sau drepturi de autor efectuate între 
societăți asociate din diferite state 
membre (versiune reformată) 

Legislativă Se urmărește extinderea domeniului de aplicare al directivei prin reducerea pragurilor de participare, 
includerea participațiilor indirecte și prin actualizarea anexei (tipuri de societăți comerciale). 
 

Comerț 
Propunere de regulament de aplicare a 
sistemului de preferințe generalizate 
(SPG) în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2014 

Legislativă Noul regulament va revizui și preciza actualul SPG pentru a asigura simplitatea și previzibilitatea acestuia, 
precum și maximizarea sprijinului acordat dezvoltării durabile și țărilor în curs de dezvoltare celor mai 
nevoiașe. 

Propunere de regulament de stabilire a 
unor măsuri tranzitorii pentru acordurile 
privind investițiile internaționale între 
statele membre și țări terțe  
 

Legislativă De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care conferă UE competența exclusivă în domeniul 
investițiilor străine directe, oportunitatea menținerii acordurilor internaționale încheiate de statele membre în 
domeniul investițiilor, precum și al angajamentelor asumate de acestea, ar putea fi pusă la îndoială. Obiectivul 
este de a stabili securitatea juridică privind statutul și valabilitatea acordurilor internaționale privind investițiile 
încheiate între statele membre și țări terțe prin autorizarea menținerii în vigoare a acestor acorduri și prin crearea 
unui cadru procedural de negociere și încheiere de către statele membre a unor astfel de acorduri în viitor.  

Comunicare privind politica de investiții a 
UE 
 

Fără caracter 
legislativ 

Obiectivul este de a stabili liniile generale de dezvoltare a viitoarei politici de investiții a UE. Comunicarea 
va include un bogat arsenal de instrumente/concepte care pot constitui baza pentru prezentarea și 
discutarea unor noi directive de negociere pentru viitoarele negocieri în materie de investiții cu țări terțe. 

Propunere de regulament de prelungire a 
termenului de valabilitate al sistemului de 
preferințe generalizate (SPG) (regulament 
de tranziție) 
 

Legislativă Prelungirea tehnică a actualului sistem de preferințe tarifare generalizate (SPG), asigurându-se, de 
asemenea, continuitatea subsistemelor speciale: SPG + și EBA („Totul în afară de arme” - Everything but 
arms). Regulamentul propus de modificare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 vizează numai modificările 
tehnice care sunt necesare pentru prelungirea valabilității actualului SPG până la 31 decembrie 2013. 
Propunerea nu reexaminează eligibilitatea pentru SPG a actualilor beneficiari.  

Propunere de regulament de adaptare a 
procesului decizional în domeniul politicii 
comerciale ca urmare a intrării în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona 

Legislativă Regulamentul „omnibus” privind comerțul va viza anumite proceduri decizionale specifice în domeniul 
politicii comerciale, care au fost anterior exceptate de la procedura de comitologie. 
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Acord comercial de combatere a 
contrafacerii (deciziile Consiliului de 
autorizare a semnării și a încheierii 
acordului) 

Legislativă Acțiunea ar consta într-o propunere de decizie de autorizare a semnării acordului și într-o propunere de 
decizie privind încheierea acordului. Obiectivul negocierilor ACTA este de a oferi un cadru internațional 
care să îmbunătățească punerea în aplicare a legislațiilor în materie de drept de proprietate intelectuală 
prin îmbunătățirea standardelor internaționale cu privire la modul de a acționa împotriva nerespectării, la 
scară largă, a drepturilor de proprietate intelectuală comise adesea de organizații criminale. 

Raport privind obstacolele în calea 
comerțului și a investițiilor  

Fără caracter 
legislativ 

Obiectivul este de a identifica modalități de îmbunătățire a accesului la piețe și a mediului de reglementare 
pentru întreprinderile din UE. 

Transporturi 
Pachet „transporturi durabile”: 
revizuirea orientărilor TEN-T 

Legislativă/fără 
caracter legislativ 

Propunerea legislativă de revizuire a actualelor orientări TEN-T trebuie să se concentreze pe o rețea de bază 
care garantează cel mai înalt grad de contribuție la obiectivele-cheie ale politicii TEN-T. Aceasta va fi însoțită de 
un raport care va analiza progresele înregistrate de proiectele prioritare ale TEN-T și ale politicii TEN-T. 

Pachet „transporturi durabile”: lanul 
strategic pentru tehnologii de transport  

Fără caracter 
legislativ 

Acest plan va oferi un cadru strategic pentru cercetare, precum și pentru dezvoltarea și implementarea 
tehnologică, pe baza nevoilor de politică și a unei viziuni privind un sistem integrat de transporturi eficiente 
și ecologic la orizontul anului 2050.  

Pachet „siguranță”: comunicare pentru un 
spațiu european de siguranță rutieră - 
orientări strategice pentru siguranța 
rutieră până în 2020 

Fără caracter 
legislativ 

Orientările strategice vor descrie acțiunile referitoare la siguranța rutieră într-un mod integrat 
(comportamentul șoferilor, siguranța vehiculelor și a infrastructurilor) și în diverse domenii de politică 
(transporturi, sănătate publică, cercetare, noi tehnologii, dimensiunea externă a siguranței rutiere).  

Raport privind scannerele de securitate 
din aeroporturi 

Fără caracter 
legislativ 

Raportul va evalua eficiența scannerelor de securitate, precum și riscurile pe care acestea le prezintă 
pentru sănătate, încălcarea drepturilor fundamentale și a dreptului la viață privată.  

Comunicare privind drepturile pasagerilor Fără caracter 
legislativ 

Această comunicare va face un bilanț al situației referitoare la drepturile pasagerilor în toate modurile de 
transport, integrând rezultate ale consultărilor publice, va evalua în ce măsură aplicarea normelor UE în 
vigoare asigură o protecție adecvată a drepturilor pasagerilor și va identifica eventualele domenii în care 
este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare.  

Pachet „piața internă”: reformare a 
primului pachet feroviar 

Legislativă Această reformare va clarifica dispozițiile în vigoare din primul pachet feroviar pentru a spori precizia și/sau 
orientarea în materie de punere în aplicare.  

Pachet „aeroporturi”: comunicare 
privind politica aeroportuară, însoțită 
de propuneri legislative 

Legislativă/fără 
caracter legislativ 

Această comunicare va analiza situația referitoare la politica aeroportuară, va face un bilanț al progreselor 
realizate în punerea în aplicare a planului de acțiune privind capacitatea aeroportuară și va studia 
necesitatea revizuirii regulamentului privind sloturile orare și a directivei privind asistența la sol.  

Pachet „e-mobilitate”  Legislativă/fără 
caracter legislativ 

Acest set de măsuri legislative va introduce implementarea noilor tehnologii în diversele moduri de 
transport în sprijinul unui sistem de transporturi eficient și durabil. Măsurile vor viza sistemul integrat de 
emitere a biletelor pentru transportul feroviar, tahografele digitale, taxele de trecere electronice, datele 
maritime integrate etc.  

Pachet privind o agendă maritimă socială  Legislativă/fără 
caracter legislativ 

Acesta va analiza diverse aspecte ale „factorului uman" în transportul maritim, în special formarea și 
atestarea navigatorilor (comunicare privind o agendă socială pentru transportul maritim, propunere de 
directivă privind controlarea aplicării convenției OIM, propunere de revizuire a Directivei 2008/106/CE 
privind nivelul minim de formare a navigatorilor).  

Comunicare privind piața transportului 
rutier de mărfuri 

Fără caracter 
legislativ 

Revizuirea funcționării pieței interne a transportului rutier de mărfuri, inclusiv cabotajul rutier. 

Comunicare privind accesul pe piața 
feroviară 

Fără caracter 
legislativ 

Revizuirea organizării pieței feroviare, inclusiv piața transportului de transport intern de călători. 
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Anexa III: lista inițiativelor de simplificare∗ 

Titlu Tipul acțiunii de 
simplificare 

Domeniul de aplicare și obiective Exercițiu 

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei privind 
monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care 
beneficiază de restituiri sau de alte sume și a Regulamentului (CE) nr. 
612/2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de 
restituiri la export pentru produsele agricole 

Revizuire În momentul efectuării acestor controale, autoritățile fac observații în 
scris privind documentele vamale. Acestea sunt greu de citit și 
înțeles. Informațiile standard transmise prin intermediul codurilor 
digitale va soluționa această problemă. O anexă va înlocui 5 anexe. 

2010 

Pachet de simplificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în 
cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de 
ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1290/2005, (CE) nr. 247/206, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 

Revizuire Obiectivul: de a reduce sarcina administrativă a controalelor de 
ecocondiționalitate: de a simplifica declarațiile privind suprafețele; de 
a reduce numărul de rapoarte întocmite de statele membre în 
domeniul dezvoltării rurale; de a introduce termene de plată pentru 
anumite măsuri și de a alinia reglementările la competențele 
delegate și executorii în temeiul TFUE 

2010 

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului în vederea 
abrogării procedurii de aprobare pentru sistemul de etichetare facultativă 
a cărnii de vită 

Revizuire/Abrogar
e 

Scopul este de a reduce sarcina administrativă pentru aprobarea 
etichetelor facultative pentru carnea de vită. Pentru realizarea acestui 
lucru este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 1760/2000. 

2010 

Regulament al Comisiei de stabilire a unor (noi) norme de distribuire a 
produselor alimentare persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate

Revizuire Scopul este de a se prevedea norme de punere în aplicare mai clare, 
mai simple și mai eficace pentru distribuirea produselor alimentare 
persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate. 

2010 

Inițiativă comunitară privind afecțiunile sistemului musculo-scheletic 
legate de locul de muncă 

Reformare Scopul este de a integra într-un singur instrument legislativ 
dispozițiile privind protecția sănătății și securității lucrătorilor 
împotriva riscurilor de afecțiuni musculo-scheletic la locul de muncă. 

2011 

Revizuirea Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de 
completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu 
participarea lucrătorilor  
 
și a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de 
completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea 
lucrătorilor 

Revizuire Scopul este de a examina eventuala simplificare a dispozițiilor privind 
informarea și consultarea lucrătorilor de îndată ce raportul complet 
de evaluare a Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 (Statutul societății 
cooperative europene) va fi finalizat în 2011. 

2011/12 

Propunere de regulament de instituire a unui sistem comunitar de 
înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive 

Reformare Codificarea și simplificarea cadrului de reglementare comunitar 
pentru asigurarea unui transport mai sigur, mai fiabil și mai 
transparent al materialelor radioactive.  

2010 

                                                 
∗ Multe dintre aceste inițiative au obiective de reducere a sarcinii administrative. 
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Reformarea legislației privind standardele de siguranță de bază în 
materie de radioprotecție 

  Scopul este de a reforma 10 acte într-o singură directivă de stabilire 
a standardelor de siguranță de bază pentru protecția împotriva 
pericolelor generate de expunerea la radiații ionizante, precum și de 
a actualiza legislația în conformitate cu recomandările Comisiei 
internaționale de protecție radiologică (CIPR). 

2011 

Revizuirea unei recomandări privind consecințele radiologice Revizuire Scopul este de a clarifica, simplifica și îmbunătăți Recomandarea 
privind aplicarea articolului 37, prin care Comisia emite avize privind 
punerea în aplicare a planurilor care generează emisii de efluenți 
radioactivi care ar putea avea consecințe radiologice pentru statele 
membre vecine. 

2010 

Propunere de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor din categoria L, 
precum și a unor sisteme, componente și unități tehnice separate 
destinate acestor tipuri de vehicule 

Abrogare  Scopul este de a reduce sarcina administrativă pentru industrie, 
organele legislative europene și naționale, precum și pentru 
autoritățile de omologare. 

2010 

Regulament referitor la omologarea de tip a vehiculelor agricole și 
forestiere (abrogarea a 24 de directive) 

Abrogare  Propunerea va abroga 24 de directive și le va înlocui cu un singur 
regulament.  

2010 

Directiva Comisiei de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, 
a Directivelor 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE și 87/402/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 2000/25/CE și 2003/37/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor 
agricole sau forestiere 

Revizuire Propunerea va modifica 6 directive privind tractoarele agricole pentru 
a clarifica și a îmbunătăți cerințele tehnice 

2010 

Directiva 94/25/CE referitoare la ambarcațiunile de agrement   Scopul este de a reduce emisiile sonore și de gaze ale 
ambarcațiunilor de agrement și de a proteja mai bine sănătatea 
umană și mediul limitând, în același timp, costurile de punere în 
conformitate care decurg din existența unor standarde de emisie 
diferite în jurisdicții diferite. Directiva va fi aliniată la noul cadru 
legislativ (Decizia 768/2008/CE) 

2010 

Directiva 97/68/CE privind emisiile de poluanți gazoși și de pulberi 
provenite de la echipamentele mobile fără destinație rutieră 

  Propunerea va simplifica normele privind comercializarea 
echipamentelor mobile fără destinație rutieră, inclusiv omologarea de 
tip, precum și alinierea acestora la noul cadru legislativ (Decizia 
768/2008/CE) 

2010 

Directiva 2000/14/CE privind zgomotul emis în mediu de echipamentele 
utilizate în exterior 

  Propunerea va simplifica funcționarea directivei, va revizui 
procedurile de evaluare a conformității prevăzute de aceasta și va 
îmbunătăți supravegherea pieței. Directiva va fi aliniată la noul cadru 
legislativ (Decizia 768/2008/CE) 

2010 

Directiva 1999/5/CE privind echipamentele hertziene și echipamentele 
terminale de telecomunicații 

  Revizuirea va avea ca scop să înlocuiască mai multe dispoziții 
administrative nepractice și ineficiente cu mijloace electronice mai 
moderne, precum și să se concentreze asupra punerii în aplicare și a 
îmbunătățirii instrumentelor folosite în administrațiile naționale. 

2010 



 

RO 35   RO 

Îngrășăminte - Proiect de Regulament al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 privind îngrășămintele, în sensul 
adaptării anexelor I și IV la progresul tehnic  

Revizuire Scopul este de a modifica anexa IV la regulament pentru a se 
asigura că standardele CEN pot fi utilizate ca referință pentru 
controalele oficiale.  

2011 

Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind 
controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe 
periculoase 

  Se vor simplifica/raționaliza dispoziții în vederea reducerii sarcinii 
administrative, în special în ceea ce privește obligațiile de raportare. 

2010 

Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 
uman 

  O metodă de gestionare bazată pe risc va contribui la simplificarea 
gestionării aprovizionării cu apă și va reduce sarcinile de raportare și 
monitorizare.  

2010 

Propunere legislativă privind coerența/simplificarea acquis-ului în materie 
de deșeuri (alinierea legislației privind deșeurile specifice unor produse la 
Directiva-cadru privind deșeurile; aceasta include directivele privind 
vehiculele scoase din uz, bateriile și ambalajele)  

Reexaminare Scopul va fi să se efectueze o verificare completă a directivelor UE 
privind reciclarea în cursul mandatului următoarei Comisii.  

2012 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 
1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri 

Revizuire Propunerea vizează scutirea Maltei de la obligația de raportare în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1172/98.  

2011 

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile Revizuire Această revizuire vizează simplificarea regulamentului și alinierea 
acestuia la alte obligații de raportare prevăzute în legislația 
comunitară în materie de deșeuri. 

2010 

Directiva 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
pomii fructiferi 

  Propunerea vizează reducerea numărului de variabile solicitate în 
ancheta privind livezile, stabilirea unor praguri la nivel național, care 
să permită scutiri de la obligația de raportare, precum și creșterea 
gradului de utilizare a datelor administrative sau alte surse în locul 
anchetelor. 

2010 

Directiva 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea 
datelor statistice în domeniul turismului  

Revizuire Propunerea va modifica domeniul de aplicare al directivei în vederea 
reducerii cerințelor în materie de raportare. Statelor membre li se va 
permite să utilizeze, pentru elaborarea statisticilor, tehnici de 
estimare în locul anchetelor. 

2010 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr 44/2001 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială 

Revizuire Propunerea va elimina anumiți pași pe care cetățenii trebuie să îi 
parcurgă pentru ca o hotărâre judecătorească să fie recunoscută și 
executată în străinătate.  

2011 

Propunere de modificare a instrumentelor juridice ale UE privind 
protecția datelor 

Revizuire Cadrul juridic al UE în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal va fi aliniat la Tratatul de la Lisabona și va fi simplificat și 
adaptat la evoluțiile tehnologice. 

2010 

Modificarea Codului frontierelor Schengen 
 

Revizuire Obiectivul este alinierea codului la Regulamentul privind programul 
călătorilor înregistrați și la Regulamentul privind sistemul de 
intrare/ieșire, facilitarea și armonizarea anumitor aspecte legate de 
controalele la frontieră, precum și remedierea punctelor slabe 
identificate de la adoptarea codului. 

2011 
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Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru 
conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea 
Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului 
(CE) 

Revizuire Modificarea este necesară ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona și a necesității de a se realoca dispozițiile privind 
măsurile tehnice cuprinse în prezent în Regulamentul privind 
posibilitățile de pescuit în Marea Baltică. 

2010 

Regulamentul Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui 
sistem comunitar de inspectare, monitorizare, control, supraveghere și 
executare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 
aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul 
Pescuitului 

Revizuire Obiectivul este de a moderniza procedurile și de a facilita o mai bună 
aplicare a legislației prin reducerea sarcinii pentru administrațiile 
sectoriale și publice și prin sporirea utilizării instrumentelor IT pentru 
a reduce obligațiile de raportare.  

2010 

Propuneri privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului Revizuire Reforma va include un nou regulament de bază pentru PCP, inclusiv 
acvacultura, un nou regulament privind organizarea comună a pieței 
și propuneri financiare. Aceasta va simplifica mediul de reglementare 
în măsura posibilului. 

2011 

Propunere de directivă pentru revizuirea completă a Directivelor a 4-a și 
a 7-a ale Consiliului, în vederea unei(unor) propuneri de directivă(e) 

Revizuire Revizuirea celei de a 4-a și a celei de a 7-a Directive contabile pentru 
a ține seama de interesele specifice ale IMM-urilor 

2011 

REGULAMENTUL (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 
2001 privind statutul societății europene (SE) 

 Simplificare posibilă a normelor de constituire a unei societăți 
europene (SE) și de transferare a sediului 

2012 

Reformarea Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind securitatea 
navelor și a instalațiilor portuare și de abrogare a directivei privind 
consolidarea securității portuare  

Reformare Clarificarea și îmbunătățirea dispozițiilor în vigoare ca urmare a unei 
evaluări a punerii în aplicare de către statele membre a legislației 
relevante.  

2012 

Pachetul „e-mobilitate”: reformarea Regulamentului (CE) nr. 3821/85 
privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (tahograf) 

Reformare Această reformare va actualiza cadrul legislativ pentru a spori 
securitatea și funcționalitatea tahografului digital utilizat de către 
conducătorii auto profesioniști. Aceasta va reduce sarcina 
administrativă care le revine întreprinderilor, asigurând, în același 
timp, creșterea fiabilității controalelor pentru a asigura o concurență 
loială între operatorii de transport rutier.  

2011 

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
echipamentele maritime 

Reformare Revizuirea vizează creșterea securității juridice și, prin urmare, 
creșterea eficacității directivei. Aceasta va spori utilizarea 
standardelor europene.  

2010 

Pachet legislativ privind piața internă: reformarea legislației din primul 
pachet feroviar - simplificarea și modernizarea cadrului legislativ privind 
accesul pe piața transportului feroviar 

Reformare Trei directive vor fi fuzionate și restructurate, eliminându-se 
referințele încrucișate, clarificându-se dispozițiile din primul pachet 
feroviar și sporindu-se precizia și/sau orientarea în materie de 
punere în aplicare.  

2010 

Propunere legislativă de reformare a directivei privind un sistem 
comunitar de monitorizare a traficului maritim 

Reformare Integrarea și adaptarea la evoluțiile tehnice recente. Obiectivul este 
de a avea un sistem de supraveghere maritimă mai integrat. 

2012 

Directiva 96/50/CE a Consiliului privind armonizarea condițiilor de 
obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de 
mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate 

  Scopul este de a îmbunătăți claritatea juridică, de a facilita accesul 
comandanților de navă pe Rin și de consolida normele de securitate 
pe toate căile navigabile interioare ale UE.
 

2010 
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Reformarea Regulamentului (CE) nr. 766/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
515/97 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale 
statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea 
asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și 
agricol  
 

Reformare Regulamentul (CE) nr. 766/2008 și Decizia 2009/917/JAI a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei 
informației în domeniul vamal abordează, parțial, aceleași aspecte. 
Obiectivul este de a le înlocui cu un singur instrument, în temeiul 
dispozițiilor prevăzute de TFUE (articolele 33 și 325). 
Impact: în special, îmbunătățirea accesului la legislație. 
 

2011 

Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European: 
Simplificarea punerii în aplicare a programelor-cadru de cercetare 

Revizuire Scopul este de a lansa o dezbatere interinstituțională, prin 
prezentarea unor opțiuni de simplificare, în vederea stabilirii unor 
acțiuni concrete, fie în temeiul cadrului juridic actual, fie sub formă de 
propuneri legislative. 

2010 

Noi propuneri de reformare a directivelor existente privind dispozitivele 
medicale (90/385, 93/42, 98/79) 

Reformare Obiectivul acestora este de a simplifica și consolida normele în 
vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății garantând, 
în același timp, o funcționare adecvată a pieței interne. 

2011 

Reformarea Directivelor privind materialele plastice și obiectele din 
material plastic care intră în contact cu produsele alimentare într-un 
singur regulament  

Reformare Scopul reformării într-un singur regulament este de a accelera 
autorizarea de noi aditivi și monomeri și de a simplifica normele 
privind testarea migrării.  

2010 

Directive ale Comisiei de modificare, în ceea ce privește consolidarea 
pieței interne, a anumitor dispoziții ale directivelor privind comercializarea 
semințelor, în ceea ce privește conservarea resurselor fitogenetice 
(amestecuri de semințe) 
- Directiva 66/401/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de 
plante furajere 
- Directiva 66/402/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de 
cereale 
- Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor 
de plante agricole 
- Directiva 2002/54/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor 
de sfeclă
- Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor 
de legume
- Directiva 2002/56/CE a Consiliului privind comercializarea cartofilor de 
sămânță  
- Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor 
de plante oleaginoase și pentru fibre 
- Directiva 68/193/CE a Consiliului privind comercializarea materialului 
pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie
- Directiva 1998/56/CE a Consiliului privind comercializarea materialelor 
de înmulțire pentru plantele ornamentale - Directiva 92/33/CE a 
Consiliului privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului 
săditor de legume, altul decât semințele
- Directiva 92/34/CE a Consiliului privind comercializarea materialului 
săditor de plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de 

  Scopul, pe baza unei evaluări a întregului acquis în acest domeniu, 
va fi de a simplifica și a reduce sarcinile administrative.  

2010 
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fructe 
- Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului 
forestier de reproducere 
Regulament al Consiliului și al Parlamentului de revizuire a Directivei 
2009/39/CE privind produsele alimentare cu destinație nutrițională 
specială (reformare)  

Reformare Scopul este de a simplifica normele și de a reduce sarcina 
administrativă prin luarea în considerare a altor legislații orizontale și 
verticale, cum ar fi plângerile, suplimentele alimentare și îmbogățirea 
alimentelor.  

2010 

Comunicarea privind viitoarea strategie în materie de TVA Revizuire/Examin
are 

Scopul va fi de a reduce sarcina administrativă, de a combate frauda, 
precum și de a moderniza și a simplifica sistemul actual, pe baza 
rezultatelor unei consultări privind cartea verde. 

2011 

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
77/388/CEE în ceea ce privește regimul de TVA aplicat autorităților 
publice și scutirile pentru anumite activități de interes public 

Revizuire Scopul este de a asigura sisteme de TVA mai armonizate și mai 
neutre, în special prin clarificarea definițiilor.  

2011/12 
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Anexa IV: lista propunerilor aflate în așteptare care au fost retrase 

COM / SEC - Referința 
interinstituțională 

Titlu  Justificare 

COM(1980)298 PROPUNERE DE REGULAMENT (CEE) AL CONSILIULUI DE STABILIRE A PREȚULUI 
DE BAZĂ, A PREȚULUI DE INTERVENȚIE ȘI A PREȚULUI DE REFERINȚĂ ÎN 
SECTORUL CĂRNII DE OAIE PENTRU ANUL DE COMERCIALIZARE 1980/81 

Caducă 

COM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului între Comunitatea 
Europeană și Australia privind comerțul cu vin Caducă. Decizia a fost adoptată de către Consiliu drept 

Decizia 2009/49 pe baza propunerii COM (2008) 653.  
COM(2007)239 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a contribuțiilor financiare care trebuie 

plătite de către statele membre care contribuie la Fondul european de dezvoltare (tranșă 
suplimentară pentru 2007) 

Caducă în urma Deciziei Consiliului adoptată la 
28.6.2007 pe baza propunerii Comisiei COM (2007) 321 
din 13 iunie 2007 

COM(1979)345 PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI DE ATRIBUIRE A UNEI CONTRIBUȚII 
FINANCIARE SPECIALE DIN BUGETUL GENERAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE 
COMUNITĂȚII EUROPENE A CĂRBUNELUI ȘI OȚELULUI (CECO) 

Caducă 

COM(1998)96 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea de către Comunitatea 
Europeană a unui protocol la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice 

Caducă. Concluziile Consiliului privind această chestiune 
au fost adoptate la 16.6.1998. 

COM(2006)602 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a poziției care urmează să fie 
adoptată, în numele Comunității Europene, în ceea ce privește o propunere de modificare 
a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice 

Caducă. Propunerea se referă la o reuniune din 
noiembrie 2006 a părților la Protocolul de la Kyoto 
(COP/MOP2) . 

COM(1980)863/2 PROPUNERE DE REGULAMENT (CEE) AL CONSILIULUI PRIVIND SUBVENȚIONAREA 
RATEI DOBÂNZII LA ANUMITE ÎMPRUMUTURI ACORDATE ÎN CADRUL AJUTORULUI 
EXCEPȚIONAL AL COMUNITĂȚII ÎN FAVOAREA RECONSTRUCȚIEI ZONELOR 
AFECTATE DE CUTREMURUL SURVENIT ÎN ITALIA ÎN NOIEMBRIE 1980  

Caducă 

SEC(2002)1110 Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI ADRESATĂ PORTUGALIEI cu 
scopul de a se pune capăt situației de deficit public excesiv - aplicarea articolului 104 
alineatul (7) din tratat 

Caducă 

SEC(2002)1118 Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI privind existența unui deficit în Portugalia - 
aplicarea articolului 104 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunității Europene 

Caducă 

SEC(2002)1246/1 Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI în vederea unei avertizări timpurii adresate 
Franței în scopul prevenirii apariției unui deficit excesiv 

Caducă 

SEC(2002)1246/2 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind punerea la dispoziția publicului a 
recomandării în vederea unei avertizări timpurii adresate Franței în scopul prevenirii 
apariției unui deficit excesiv 

Caducă 

SEC(2005)994 Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI ADRESATĂ PORTUGALIEI cu 
scopul de a se pune capăt situației de deficit public excesiv  

Caducă 

COM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Comunității cu privire la crearea 
unui Comitet consultativ mixt care va fi decisă în cadrul Consiliului de asociere instituit de 

Caducă 
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acordul european dintre Comunitățile Europene și Lituania 
COM(1986)14 PROPUNERE DE REGULAMENT (CEE) AL CONSILIULUI DE MODIFICARE A 

REGULAMENTULUI (CEE) NR. 1365/75 PRIVIND CONSTITUIREA FUNDAȚIEI 
EUROPENE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ 

Caducă 

COM(2001)344 
2001/0137/COD 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
modificare, în beneficiul asistenților deputaților din Parlamentul European, a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în 
cazul lucrătorilor salariați, al persoanelor care desfășoară activități independente și al 
membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a 
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 

Caducă. Reglementată de Regulamentul (883/2004). 
 

SEC(1993)1465 PROIECT DE DIRECTIVĂ A CONSILIULUI DE ADOPTARE A UNOR DIRECTIVE 
PRIVIND NEGOCIEREA DE CĂTRE COMISIE A UNEI CONVENȚII INTERNAȚIONALE 
PRIVIND SECURITATEA NUCLEARĂ 

Caduc. Euratom a aderat la Convenția privind securitatea 
nucleară, pe baza unei decizii a Consiliului din 7 
decembrie 1998.  

COM(2003)32/1 
2003/0021/CNS 

Propunere de DIRECTIVĂ (Euratom) A CONSILIULUI de stabilire a obligațiilor de bază și 
a principiilor generale privind siguranța instalațiilor nucleare 

Caducă, dat fiind faptul că „Directiva (Euratom) privind 
instituirea unui cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară” a fost adoptată la 18.6.2009. 

   
COM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind supravegherea și controlul 
transferurilor de deșeuri radioactive și de combustibil uzat 

Caducă. Consiliul a adoptat o propunere bazată pe 
COM/2005/673  

COM(2006)179 Proiect de ACORD INTERINSTITUȚIONAL privind cooperarea interinstituțională în cadrul 
convențiilor internaționale la care sunt părți Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 
statele membre ale acesteia  

Caduc 

COM(2007)748 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a poziției Comunității Europene în 
cadrul Consiliului ministerial al Comunității Energiei (Belgrad, 18 decembrie 2007) 

Caducă 

COM(1979)179 RECOMANDARE DE DECIZIE A CONSILIULUI DE AUTORIZARE A COMISIEI SĂ IA 
PARTE LA NEGOCIERILE UNEI CONVENȚII PRIVIND CONSERVAREA SPECIILOR 
MIGRATOARE DE ANIMALE SĂLBATICE 

Caducă 

COM(1985)281 RECOMANDARE DE DECIZIE A CONSILIULUI DE AUTORIZARE A COMISIEI SĂ 
NEGOCIEZE, ÎN NUMELE COMUNITĂȚII, ADOPTAREA PROGRAMELOR ȘI A 
MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN CONVENȚIA PENTRU PREVENIREA POLUĂRII MARINE 
DE ORIGINE TELURICĂ 

Caducă 

COM(1986)362/3 
1986/1019/CNS 

RECOMANDARE DE DECIZIE A CONSILIULUI DE AUTORIZARE A COMISIEI SĂ 
NEGOCIEZE, ÎN NUMELE COMUNITĂȚII, ÎN CADRUL OCDE ȘI UNEP, NOTIFICAREA 
ȘI PROCEDURILE DE CONSULTARE PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE CHIMICE 
PERICULOASE 

Caducă 

COM(1995)325/2 
1995/0184/CNS 

PROIECT DE REZOLUȚIE A CONSILIULUI PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI 
FUNCȚIONAREA AGENȚIEI EUROPENE DE MEDIU 

Caduc. Consiliul a adoptat concluzii cu privire la această 
chestiune la 9.11.1995. 

COM(1998)344 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea de către Comunitatea 
Europeană a Convenției ONU/CEE privind accesul la informații, participarea publicului și 
accesul la justiție în probleme de mediu 

Caducă. Consiliul a adoptat concluzii cu privire la 
această chestiune la 17.6.1998. 

COM(2007)367 
2007/0126/COD 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de 
abrogare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează 

Caducă. Comisia a prezentat o propunere modificată, 
COM(2008) 762, care a fost adoptată de către organul 
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să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile 
terestre digitale celulare paneuropene publice 

legislativ ca Directiva 2009/114/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivei 
87/372/CEE a Consiliului.  

COM(2006)255 Propunere DE DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui acord între Comunitatea 
Europeană și guvernul Republicii Bulgaria privind participarea Bulgariei la activitățile 
desfășurate de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie 

Caducă 

COM(2006)256 Propunere DE DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui acord între Comunitatea 
Europeană și România privind participarea României la activitățile desfășurate de 
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie 

Caducă 

COM (2006)752/3 Propuneri de decizii ale Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a 
Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană 
și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între 
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea 
Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea 
acquis-ului Schengen 

Caduce ca urmare a intrării în vigoare a TFUE; fuzionate 
cu COM(2006) 752/4. 

COM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 

Comisia intenționează să prezinte o nouă propunere în 
2011. 

COM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind instalarea, operarea și gestionarea unei 
infrastructuri de comunicații pentru Sistemul de informații Schengen (SIS) 

Această propunere (precum și următoarea) viza să ofere 
un temei juridic specific pentru un nou contract privind 
aceste activități. Întrucât cererea de ofertă s-a încheiat, 
cele două propuneri sunt caduce în prezent. 
 

COM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind instalarea, operarea și 
gestionarea unei infrastructuri de comunicații pentru Sistemul de informații Schengen (SIS)

Prezenta propunere (și cea anterioară) viza să ofere un 
temei juridic specific pentru un nou contract privind 
aceste activități. Întrucât cererea de ofertă s-a încheiat, 
cele două propuneri sunt caduce în prezent. 
 

COM(1980)722 
1980/1031/CNS 

PROPUNERE DE REGULAMENT (CEE) AL CONSILIULUI PRIVIND FIXAREA, PENTRU 
ANUMITE STOCURI DE PEȘTI DIN ZONA DE PESCUIT A COMUNITĂȚII, A 
CAPTURILOR ADMISIBILE TOTALE PENTRU ANUL 1981 ȘI A CONDIȚIILOR PE BAZA 
CĂRORA ACESTE CAPTURI POT FI REUNITE CU COTELE DISPONIBILE PENTRU 
COMUNITATE 

Caducă 

COM(2007)595 
2007/0222/APP 

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de autorizare a Comisiei să aprobe 
modificările aduse protocoalelor la acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului 
încheiate între Comunitatea Europeană și anumite țări terțe 

Caducă în temeiul noilor proceduri legislative de 
adoptare a Acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului (APP) în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona. 

COM(2007)782 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind rezilierea Protocolului de stabilire a 
posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în 
domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Islamică 
Mauritania 

Caducă. Regulamentul (CE) nr. 704/2008 al Consiliului a 
fost adoptat la 15 iulie 2008. 

COM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Propunere de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin 
măsuri tehnice 

Caducă. Regulamentul (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului 
a fost adoptat la 27.11.2009 și a stabilit măsuri tehnice 
tranzitorii care se aplică de la 1.1.2010 la 30.6.2011. 
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COM(1975)490 
1975/1012/CNS 

PROPUNERE DE REGULAMENT (CEE) AL CONSILIULUI PRIVIND UN SISTEM DE 
MONITORIZARE A PIEȚELOR PRIVIND TRANSPORTUL BUNURILOR PE CALE 
FEROVIARĂ, RUTIERĂ ȘI PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE ÎNTRE STATELE 
MEMBRE 

Caducă 

COM(2005)158/2 
2005/0060/CNS 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului dintre Comunitatea 
Europeană și Republica Bulgaria privind anumite aspecte legate de serviciile aeriene 

Caducă  

COM(2005)369/2 
2005/0148/APP 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea acordului dintre Comunitatea 
Europeană și România privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene 

Caducă  

COM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
consolidare a siguranței lanțului de aprovizionare 

Caducă. Obiectivele acestei propuneri fac obiectul 
Regulamentului 450/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar 
(Codul Vamal Modernizat). 

COM(2005)468 
2005/0198/APP  

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a încheierii, în numele Comunității 
Europene, a unui Memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană și Consiliul 
Federal Elvețian privind contribuția Confederației Elvețiene la reducerea disparităților 
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și de autorizare a 
anumitor state membre să încheie acorduri individuale cu Confederația Elvețiană cu privire 
la punerea în aplicare a memorandumului 

Caducă. Această propunere a fost preluată în 
Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană 
și Elveția, semnat la 27 februarie 2006. 

COM(1998)339 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind interzicerea provizorie a vânzării în Austria 
a porumbului modificat genetic (Zea mays L.) care prezintă modificarea suplimentară 
pentru proprietăți insecticide conferită de gena Bt-endotoxină și o toleranță crescută la 
erbicidul glufosinat de amoniu 

Caducă 
 

COM(1998)340 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind interzicerea provizorie a utilizării și 
vânzării în Luxemburg a porumbului modificat genetic (Zea mays L.) care prezintă 
modificarea suplimentară pentru proprietăți insecticide conferită de gena Bt-endotoxină și 
o toleranță crescută la erbicidul glufosinat de amoniu 

Caducă 
 

COM(2003)537 
2003/0208/COD 

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind introducerea de măsuri 
comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul 
de stabilizare și asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (versiune codificată)

Caducă. Versiunea codificată adoptată - Regulamentul 
(CE) nr. 1215/2009 din 30 noiembrie 2009 - COM(2008) 
889  

COM(2004)232 
2004/0074/COD 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
acordarea de licențe întreprinderilor feroviare (versiune consolidată) 

Caducă. Urmează a fi înlocuită cu o nouă propunere de 
reformare, care este în curs de pregătire. 

COM(2006)286 
2006/0100/COD 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic 

Caducă. Versiunea codificată adoptată - Directiva 
2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
6 mai 2009  

COM(2006)497 
2006/0164/COD 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
privind transmiterea de către statele membre a datelor statistice referitoare la capturile 
nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (versiune 
codificată) 

Caducă. Versiunea codificată adoptată - Regulamentul 
(CE) nr. 217/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2009 - COM(2007) 762 

COM(2007)3442007/0119
/COD 

Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor și ale remorcilor, precum și 
amplasamentul și modul de aplicare a acestora (versiune codificată) 

Caducă. Act de bază abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 
661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 iulie 2009. 

COM(2007)451 
2007/0162/COD 

Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a 

Caducă. Act de bază abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 
661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
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remorcilor acestora (versiune codificată) 13 iulie 2009. 
COM(2007)867 
2007/0298/COD 

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (versiune 
codificată) 

Caducă. Înlocuit printr-o propunere de reformare - 
COM(2009) 391 

COM(2007)873 
2007/0299/COD 

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (versiune 
codificată) 

Caducă. Comisia intenționează să prezinte o propunere 
de reformare a Directivei 93/7/CEE în 2011. 

COM(2003)841 
2003/0331/CNS 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/49/CE a 
Consiliului privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de 
redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite 

Caducă. O nouă propunere este planificată pentru 
2010/2011. 

COM(2004)227/2 
2004/0072/CNS 

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 92/12/CEE a 
Consiliului privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, 
circulația și monitorizarea acestor produse 

Caducă în urma adoptării Directivei 2008/118. 

SEC(2004)1015 Proiectul de DECIZIE NR. 1/2004 A COMISIEI MIXTE CE - AELS PRIVIND „TRANZITUL 
COMUN” de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun - 
Proiect de poziție comună a Comunității 

Caduc. Modificările propuse au fost integrate în 
convenție (Decizia 2005/558/CE din 17 iunie 2005).  

COM(2006)263 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Greciei și Portugaliei să introducă 
măsuri speciale de derogare de la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE 
privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri

Caducă, întrucât normele specifice sunt permise în 
prezent de însăși directiva în cauză (articolul 199 din 
Directiva TVA).  

COM(1995)245/1 
1996/0053/APP 

PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI PRIVIND ÎNCHEIEREA DE CĂTRE 
COMUNITATEA EUROPEANĂ A ACORDULUI INTERIMAR PRIVIND COMERȚUL ȘI 
ASPECTELE LEGATE DE COMERȚ DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ, 
COMUNITATEA EUROPEANĂ A CĂRBUNELUI ȘI OȚELULUI ȘI COMUNITATEA 
EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ȘI REPUBLICA BELARUS, PE 
DE ALTĂ PARTE 

Având în vedere că propunerea datează de acum 15 de 
ani, atât contextul instituțional cât și cel politic s-au 
schimbat. Comisia pregătește în prezent un plan 
interimar comun pentru Belarus, ca o continuare a 
concluziilor Consiliului din noiembrie 2009.  

COM(2005)326 
2005/0132/COD 

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind negocierea acordurilor din 
domeniul comerțului cu servicii, cu excepția transporturilor 

Această propunere a devenit caducă în momentul intrării 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care conferă UE 
competența exclusivă de a negocia acorduri în domeniul 
comerțului cu servicii. 

COM(2006)559/2 
2006/0176/APP 

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui protocol adițional la 
Acordul european de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele 
membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Bulgaria, pe de altă parte, referitor la 
evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (PECA) 

Această propunere a devenit caducă în momentul în care 
Bulgaria a devenit stat membru, la 1 ianuarie 2007. 

COM(2006)147 
2006/0052/COD 

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a acordului 
încheiat de către Comunitatea Europeană în urma negocierilor purtate în temeiul articolului 
XXIV.6 din GATT 1994 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind 
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun 

Caducă. Această propunere viza completarea anexei I la 
Regulamentul Consiliului 2658/87, lucru care s-a realizat 
deja, în același mod, în contextul adoptării acordului în 
temeiul articolului XXIV.6 din GATT cu Republica 
Populară Chineză (Decizia 2006/398 a Consiliului și 
Regulamentul 838/2006 al Consiliului). 

 


