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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs - SESIUNE PLENARĂ - 
Strasbourg 

 Luni, 13 martie 2017 

 Dezbateri:  

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 
[COM(2016)0039 - 2016/0023(COD), raportor  Stefan Eck]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea 
implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte 
anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă [COM(2014)0213 - 
2014/0121(COD), raportor Sergio Gaetano Cofferati]. 

 Dezbatere comună - egalitatea de gen: 

- Raport referitor la egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană 
2014-2015 [2016/2249(INI), raportor Ernest Urtasun]; 

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii [2016/2012(INI), raportor Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz]; 

- Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen [2016/2144(INI), 
raportor Clare Moody].  

 Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 

- Raport referitor la implicaţiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: 
viaţa privată, protecţia datelor, nediscriminarea, securitatea şi impunerea respectării 
legii [2016/2225(INI), raportor Ana Gomes]; 
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- Raport referitor la normele minime de protecţie a iepurilor de fermă 
[2016/2077(INI), raportor Stefan Eck]; 

- Raport referitor la deţinerea şi îngrijirea responsabilă a ecvideelor 
[2016/2078(INI), raportor Julie Girling]. 

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

 Marţi, 14 martie 2017 

 Dezbatere:  

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul 
achiziţionării şi deţinerii de arme [COM(2015)0750 - 2015/0269(COD), raportor Vicky 
Ford]. 

 Dezbatere comună - Economia circulară: 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a 
Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice [COM(2015)0593 - 2015/0272(COD), raportor Simona Bonafè]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de 
deşeuri [COM(2015)0594 - 2015/0274(COD), raportor Simona Bonafè]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile [COM(2015)0595 
- 2015/0275(COD), raportor Simona Bonafè]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje [COM(2015)0596 - 2015/0276(COD), raportor Simona Bonafè]. 

 Votare urmată de explicarea voturilor: 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea 
implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte 
anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă [COM(2014)0213 - 
2014/0121(COD), raportor Sergio Gaetano Cofferati]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul 
achiziţionării şi deţinerii de arme [COM(2015)0750 - 2015/0269(COD), raportor Vicky 
Ford]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a 
Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice [COM(2015)0593 - 2015/0272(COD), raportor Simona Bonafè]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de 
deşeuri [COM(2015)0594 - 2015/0274(COD), raportor Simona Bonafè]; 
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- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile [COM(2015)0595 
- 2015/0275(COD), raportor Simona Bonafè]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje [COM(2015)0596 - 2015/0276(COD), raportor Simona Bonafè]; 

- Raport referitor la egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană 
2014-2015 [2016/2249(INI), raportor Ernest Urtasun]; 

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii [2016/2012(INI), raportor Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz]; 

- Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen [2016/2144(INI), 
raportor Clare Moody]; 

- Raport referitor la implicaţiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: 
viaţa privată, protecţia datelor, nediscriminarea, securitatea şi impunerea respectării 
legii [2016/2225(INI), raportor Ana Gomes]. 

 Dezbateri: 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate cu privire la „Global Gag Rule”  
[2017/2599(RSP)]; 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate cu privire la priorităţile UE pentru 
sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 [2017/2598(RSP)]; 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene cu privire la 
acţiuni ulterioare recomandărilor TAXE şi informaţii actualizate privind reforma 
Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) 
[2017/2600(RSP)]; 

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului pe 2018, 
secţiunea III – Comisia [2016/2323(BUD), raportor Siegfried Mureşan]; 

 - Declaraţie a reprezentantului Comisiei Europene cu privire la malnutriţie 
severă şi foamete iminentă în Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud şi Yemen 
[2017/2601(RSP)]; 

 - Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune 
[COM(2016)0043 - 2016/0027(COD), raportor Patrizia Toia]. 

 Miercuri, 15 martie 2017 

 Dezbatere prioritară:  

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene cu privire la 
concluziile reuniunii Consiliului European din 9 şi 10 martie 2017, inclusiv Declaraţia 
de la Roma [2017/2515(RSP)]. 

 Votare urmată de explicarea voturilor: 

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea 
Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica 
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Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII 
din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, referitor la modificarea 
concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de 
aderare la Uniunea Europeană [2016/0307(NLE), recomandare de José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra]; 

- Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului 
privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în 
Grecia [2016/0816(CNS), raportor Claude Moraes]; 

-  Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune 
[COM(2016)0043 - 2016/0027(COD), raportor Patrizia Toia]; 

- Propunere de rezoluţie privind obstacolele pentru exercitarea libertăţii 
cetăţenilor UE de a circula şi a munci pe piaţa internă [2016/3042(RSP)]. 

 Dezbateri: 

- Dezbatere tematică cu tema Agenda de securitate a UE: un an după atacurile de 
la Bruxelles [2017/2605(RSP)]; 

-  Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la 
diligenţa necesară în cadrul lanţului de aprovizionare a importatorilor responsabili de 
staniu, tantal şi tungsten, minereurile acestora şi aur provenind din zone de conflict şi 
zone cu risc ridicat [COM(2014)0111 - 2014/0059(COD), raportor Iuliu Winkler]; 

 - Raport referitor la implicaţiile constituţionale, juridice şi instituţionale ale 
politicii de securitate şi apărare comune: posibilităţile oferite de Tratatul de la Lisabona 
[2015/2343(INI), raportori Michael Gahler, Esteban González Pons]; 

- Raport referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea 
arctică [2016/2228(INI), raportori Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen]; 

 - Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru 
[2016/2309(INI), raportor Charles Tannock]; 

 - (Raport referitor la e-democraţia în Uniunea Europeană: potenţial şi provocări 
[2016/2008(INI), raportor Ramón Jáuregui Atondo].  

 Joi, 16 martie 2017 

 Dezbateri: 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea şi 
utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire 
la politica comună din domeniul pescuitului (reformare) [COM(2015)0294 - 
2015/0133(COD), raportor Marco Affronte]. 

 Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a 
democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de 
procedură): 

 Sudan, cazurile lui Hassan Abduraheem şi Abdulmonen Abdumawla 
[2017/2595(RSP)]; 

 Prizonierii politici ucraineni din Rusia şi situaţia din Crimeea 
[2017/2596(RSP)]; 
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 Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima [2017/2597(RSP)]. 

 Votare urmată de explicarea voturilor: 

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a 
drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul 
de procedură); 

- Propuneri de rezoluţie privind priorităţile UE pentru sesiunile Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului din 2017 [2017/2598(RSP)]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la 
diligenţa necesară în cadrul lanţului de aprovizionare a importatorilor responsabili de 
staniu, tantal şi tungsten, minereurile acestora şi aur provenind din zone de conflict şi 
zone cu risc ridicat [COM(2014)0111 - 2014/0059(COD), raportor Iuliu Winkler]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea şi 
utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire 
la politica comună din domeniul pescuitului (reformare) [COM(2015)0294 - 
2015/0133(COD), raportor Marco Affronte]; 

 - Raport referitor la implicaţiile constituţionale, juridice şi instituţionale ale 
politicii de securitate şi apărare comune: posibilităţile oferite de Tratatul de la Lisabona 
[2015/2343(INI), raportori Michael Gahler, Esteban González Pons]; 

- Raport referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea 
arctică [2016/2228(INI), raportori Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen]; 

 - Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru 
[2016/2309(INI), raportor Charles Tannock]; 

- Raport referitor la e-democraţia în Uniunea Europeană: potenţial şi provocări 
[2016/2008(INI), raportor Ramón Jáuregui Atondo]. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio 
Tajani 

 

 Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg 

 Întâlnire de lucru cu primarul Strasbourg-ului, dl Roland Ries. 

 Marţi, 14 martie 2017  

 Întrevedere cu comisarii europeni dna Corina Creţu şi Sir Julian King, 
precum şi cu dna Federica Mogherini, în calitate de Înalt Reprezentant şi vicepreşedinte 
al Comisiei.  

 Miercuri, 15 martie 2017  

 Organizează o întâlnire bilaterală cu premierul italian Paolo Gentiloni. 

 Vineri, 17 martie 2017 - Roma  

 Va susţine un discurs la Conferinţa preşedinţilor parlamentelor din UE cu 
prilejul a celei de-a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma.  
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 13 martie 2017 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE-Algeria. Pe agendă se află 
priorităţile parteneriatului: punerea în aplicare a Constituţiei Algeriei, guvernanţă şi 
societatea civilă; sprijinirea diversificării economiei algeriene şi relaţiile comerciale; 
dialogul privind migraţia şi mobilitatea şi cooperarea în sectorul energetic (Bruxelles, 
Belgia). 

 

Miercuri, 15 martie 2017 

 În cadrul evenimentului organizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC)  
se vor prezenta principalele concluzii din studiul de cercetare intitulat  „Strategiile de 
specializare inteligentă în America Latină”, realizat cu scopul de a analiza modul în care 
factorii de decizie politică şi alţi actori la nivel teritorial în Mexic, Columbia, Peru, 
Brazilia, Chile şi Argentina stau în proiectarea şi punerea în aplicare a conceptului de 
specializare inteligentă (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri - joi, 15 - 16 martie 2017 

 Conferinţa cu tema ”Planificarea spaţiului maritim” organizată de 
UNESCO împreună cu Comisia Europeană (Paris, Franţa). 

 

Vineri, 17 martie 2017 

 Justiţie şi afaceri interne. Conferinţa privind biroul  Parchetului 
European (Sliema, Malta). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

 

Marţi, 14 martie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 

Miercuri - vineri, 15 - 17 martie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională 
va efectua o vizită în România unde se va întâlni cu reprezentanţii Comisiilor pentru 
afaceri europene din Parlamentul României şi va participa la conferinţa cu tema ”Cinci 
scenarii pentru Europa” organizată de Şcoala naţională de studii politice şi 
administrative (SNSPA). De asemenea, în cadrul aceleiaşi vizite, dna Creţu se va întâlni 
cu dl Klaus Iohannis, preşedintele României, cu dl Sorin Grindeanu, prim-ministru al 
României, cu dna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru al României şi ministru al 
dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, cu dna Rovana 
Plumb, ministru delegat pentru fonduri europene, cu dl Florian-Dorel Bodog, ministru 
sănătăţii, cu dl Mihai Tudose, ministru economiei şi cu dna Gabriela Firea, primarul 
Bucureştiului. Va participa la lansarea unor serii de conferinţe regionale cu tema 
”Caravana fondurilor structurale”. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 
Mogherini 

 

Luni, 13 martie 2017 

 Va prezida reuniunea Consiliului de asociere UE-Algeria, care va avea loc 
la Bruxelles. 

 

Marţi, 14 martie 2017 

 Va participa la sesiunea plenară a Parlamentului European, la Strasbourg. 

 

Miercuri, 15 martie 2017 

 Va primi vizita oficială a dlui Oscar Naranjo, vicepreşedinte al Columbiei. 

 

 Joi, 16 martie 2017 

 Va co-prezida reuniunea informală a Consiliului de afaceri externe 
(Dezvoltare), împreună cu dl Neven Mimica, comisarul pentru cooperare internaţională 
şi dezvoltare,  la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a dlui Mario Giro, vice-ministru pentru afaceri 
externe şi cooperare internaţională al Italiei; 

 Va primi vizita oficială a dlui Adama Barrow, preşedintele Gambiei, la 
care va participa şi dl Neven Mimica, comisarul european responsabil pentru cooperare 
internaţională şi dezvoltare; 

 Va primi vizita oficială a dlui Jakaya Mrisho Kikwete, Înaltul 
Reprezentant al Uniunii Africane pentru Libia. 
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