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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii și mini-plen 
Luni- miercuri, 30 ianuarie - 1 februarie,  2017 - Bruxelles 

- Săptămâna parlamentară europeană. Reprezentanţi ai parlamentelor din 
statele membre ale UE şi deputaţii din Parlamentul European se vor reuni pentru a 
discuta despre uniunea pieţelor de capital, mobilitatea lucrătorilor şi importanţa liberei 
circulaţii a forţei de muncă, pilonul european al drepturilor sociale, reforma 
regulamentului financiar pentru punerea în aplicare a programelor multianuale, pactul 
fiscal (mecanismul european de stabilitate în supravegherea stabilităţii euro), ancheta 
Panama şi altele.  

Preşedintele PE Tajani va susţine discursul de deschidere. Printre vorbitori se 
numără dl. Angelo Farrugia, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Malta, dl José 
Luis Esctrivá, preşedintele Reţelei instituţiilor fiscale independente ale UE, dl Paolo 
Guerrieri Paleotti, membru al Comisiei pentru buget din Senatul italian, şi dl. Norbert 
Brackmann,  membru al Comisiei pentru buget din Bundestag.  

- În cadrul acestei reuniuni vor avea loc dezbateri privind Semestrul european 
20171, organizate în sesiune plenară şi a comisiilor parlamentare, în paralel. Se va oferi 
oportunitatea de a se face schimb de informaţii cu privire la cele mai bune practici 
pentru punerea în aplicare a ciclurilor semestrului, precum şi prezentarea mijloacelor 
de consolidare a cooperării în scopul exercitării controlului asupra acţiunilor 
executivului la nivel naţional şi european.  

                                                           

1 Semestrul european se va concentra asupra priorităţilor politice ale anului 2017: investiţii, reforme şi 
deciziile guvernamentale responsabile cu privire la impozitare şi  cheltuieli, cu accent pe echitate socială 
şi creştere favorabilă incluziunii. http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/93f8bfdb-
155c-483c-a926-4d38e445c287/Draft_agenda_FR__EPW_2017_26_01_2017.pdf A se consulta pagina 
Parlamentului European http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-
parliamentary-week.html . 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/93f8bfdb-155c-483c-a926-4d38e445c287/Draft_agenda_FR__EPW_2017_26_01_2017.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/93f8bfdb-155c-483c-a926-4d38e445c287/Draft_agenda_FR__EPW_2017_26_01_2017.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/93f8bfdb-155c-483c-a926-4d38e445c287/Draft_agenda_FR__EPW_2017_26_01_2017.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/93f8bfdb-155c-483c-a926-4d38e445c287/Draft_agenda_FR__EPW_2017_26_01_2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
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Miercuri, 1 februarie,  2017 – Bruxelles – plen 

 Dezbateri:  

- Declaraţie a reprezentanţilor Comisiei Europene cu privire la starea Uniunii 
energetice [2017/2523(RSP)]; 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate cu privire la situaţia din Sudanul de Sud 
[2017/2509(RSP)]; 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate cu privire la criza statului de drept în Republica 
Democratică Congo şi în Gabon  [2017/2510(RSP)]; 

- Declaraţie a reprezentanţilor Comisiei Europene cu privire la toleranţă zero faţă 
de mutilarea genitală a femeilor [2017/2524(RSP)]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de 
salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul 
comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Columbia şi Peru, pe de altă parte şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 
de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru 
banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte 
[COM(2015)0220 - 2015/0112(COD), raportor Marielle de Sarnez]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului [COM(2015)0636 - 
2015/0289(COD), raportor Linnéa Engström]; 

- Întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la pesticidele biologice cu risc 
redus [2016/2903(RSP),  Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, 
Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano]; 

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii 
„Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de 
abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE şi nr. 1298/2008/CE 
[2015/2327(INI), raportor Milan Zver]. 

 Prezentare succintă a următorului raport: 

- Raport referitor la o abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună 
guvernanţă, accesibilitate şi integritate [2016/2143(INI), raportor  Hannu Takkula]. 

 Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de 
procedură).  

 

Joi, 2 februarie,  2017 – Bruxelles – plen 

 Dezbateri:  

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei 
ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=RULES-EP&reference=20170116&secondRef=RULE-163&language=RO
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externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie 
(Georgia) [COM(2016)0142 - 2016/0075(COD), raportor Mariya Gabriel]; 

- Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind aspectele 
transfrontaliere ale adopţiilor [2015/2086(INL), raportor Tadeusz Zwiefka]. 

 

 Votare urmată de explicarea voturilor: 

- Raport referitor la o abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună 
guvernanţă, accesibilitate şi integritate [2016/2143(INI), raportor Hannu Takkula]; 

- Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind aspectele 
transfrontaliere ale adopţiilor [2015/2086(INL), raportor Tadeusz Zwiefka]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de 
salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul 
comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Columbia şi Peru, pe de altă parte şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 
de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală şi a mecanismului de stabilizare pentru 
banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte 
[COM(2015)0220 - 2015/0112(COD), raportor Marielle de Sarnez]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei 
ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 
externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie 
(Georgia) [COM(2016)0142 - 2016/0075(COD), raportor Mariya Gabriel]; 

- Propuneri de rezoluţie cu privire la criza statului de drept în Republica 
Democratică Congo şi în Gabon [2017/2510(RSP)]; 

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii 
„Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi de 
abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE şi nr. 1298/2008/CE 
[2015/2327(INI), raportor Milan Zver]; 

Preşedintele PE, Antonio Tajani, va prezida sesiunea parlamentară, fiind  co-prezidat 
de dl Roberto Gualtieri, preşedintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare,  şi 
Jean Arthuis, preşedintele Comisiei pentru bugete, şi dl Claude Rolin, vicepreşedinte al 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 
dl Antonio Tajani 
 

Luni, 30 ianuarie 2017 

 Întrevedere cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate, dna Federica Mogherini; 

 Întrevedere cu dl Rumen Radev, preşedintele Republicii Bulgaria.  
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Miercuri, 1 februarie 2017  

 Întrevedere cu dl Sandro Gozi, sub-secretarul de stat pentru afaceri europene din 
Italia ; 

 Întrevedere cu dl Irakli Kobakhidze, preşedintele Parlamentului din Republica  
Georgia.  
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Vineri, 3 februarie 2017 

− Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern ai UE  
(Valletta, Malta). 

Șefii de stat sau de guvern vor continua procesul de reflecție politică privind 
viitorul UE cu 27 de state membre, în continuarea summit-ului de la Bratislava, din 
septembrie 2016. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 
Luni, 30 ianuarie 2017 

− Digitizarea industriei europene - Forumul părților interesate (Bruxelles, 
Belgia).  

− Ziua de informare cu privire la noile posibilități de finanțare pentru 
promovarea produselor agricole ( Bruxelles, Belgia).  

− Dna Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, va avea o 
întrevedere cu dl Leonard Orban, consilier pentru afaceri europene al Președintelui 
României. 

Marți 31 ianuarie 2017 

− Dl Miguel Arias Cañete, comisar european pentru politici climatice și 
energie,  va avea o întrevedere cu  dl Daniel Constantin, ministrul mediului din 
România. 

− Dl Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și 
pescuit, va avea o întrevedere cu  dl Daniel Constantin, ministrul mediului din 
România. 

Joi, 2 februarie 2017 

− Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 
− Dna Corina Crețu se va afla în vizită oficială în România și va avea 

întrevederi cu: dl Sorin Grindeanu, prim-ministru; dl Călin Popescu Tăriceanu, 
președintele Senatului; dl Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților; dl Daniel 
Constantin, ministrul mediului; dna Lia-Olguța Vasilescu, ministrul muncii și justiției 
sociale; dl Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 
Mogherini 
Luni, 30 ianuarie 2017 

− Va primi vizita oficială a ministrului de afaceri externe al Norvegiei, dl Borge 
Brende; 

− Va avea o întâlnire cu dl Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European. 

Marţi, 31 ianuarie 2017 

− Va primi vizita oficială a dlui Sigmar Gabriel, ministrul federal al afacerilor 
externe al Germaniei. 

− Va găzdui o întâlnire la nivel înalt pentru a facilita dialogul pentru normalizarea 
relaţiilor dintre Belgrad şi Pristina. 

 Miercuri, 1 februarie 2017 

− Va participa la o mini-sesiune plenară în Parlamentul European, la Bruxelles; 

− Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor, de la Bruxelles. 

Joi, 2 februarie 2017 

− Va primi vizita dlui Fayez Mustafa al-Sarraj, preşedinte al Consiliului 
prezidenţial al Libiei şi a prim-ministrului Guvernului de uniune naţională al Libiei. 

Vineri, 3 februarie 2017 

− Va participa la Summit-ul informal Malta 2017, de la Valletta, Malta. 
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