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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – delegaţii ale comisiilor 

 

 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL)  – 
O delegaţie formată din deputaţii europeni, condusă de Jutta Steinruck (S & D, DE), se 
va deplasa, în perioada 18-21 aprilie a.c., la Washington DC, pentru a se informa cu 
privire la efectele digitalizării, robotică şi inteligenţă artificială şi modul cum acestea 
pot influenţa ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială.  

 Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) În perioada 18 – 21 
aprilie a.c., o delegaţie a SEDE, condusă de dna Anna Fotyga (ECR, PL), va face o vizită 
de documentare în Republica Democrată Congo, inclusiv la misiunea de stabilizare 
a ONU (MONUSCO), unde se va informa şi va discuta despre securitatea din estul 
Congo.  

 Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) -  În intervalul 18 – 20 
aprilie a.c., o delegaţie a DROI va întreprinde o vizită de lucru la în Bolivia - La Paz, 
pentru a avea discuţii cu reprezentanţi ai guvernului, parlamentului şi reprezentanţi ai 
societăţii civile din această ţară şi pentru a evalua situaţia drepturilor omului.  

 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) -  O 
delegaţia a LIBE va merge în Italia, la Roma şi Sicilia, pentru a face un bilanţ al 
diferitelor aspecte legate de funcţionarea hotspot-urilor şi interacţiunea dintre Uniunea 
Europeană şi actorii naţionali în diferite situaţii, în special a face faţă unui număr mare 
de sosiri ale solicitanţilor de azil şi a migranţilor. Scopul vizitei este de a obţine o mai 
bună cunoaştere a situaţiei de pe teren prin întâlniri cu reprezentanţi din instituţii 
diferite, precum şi vizite la faţa locului. Subiectele comune includ operaţiunile de 
salvare de căutare în continuare, precum şi procedurile de debarcare şi de relocare. 

 Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) îşi va trimite o 
delegaţie în Estonia pentru a participa la conferinţa „AgroForum - Marea Baltică” şi 
pentru a vizita Târgul agricol de la Maamess. Deputaţii europeni se vor întâlni, de 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
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asemenea, cu ministrul estonian al afacerilor rurale şi cu preşedintele comisiei 
omoloagă din Parlamentul estonian, pentru a discuta priorităţile preşedinţiei 
estonienen, în cadrul Consiliului -  viitorul politicii agricole a UE, modalităţi de a 
echilibra lanţul de aprovizionare cu alimente, precum şi aşa-numitul Omnibus - 
regulament care vizează simplificarea politicii agricole comune (PAC). 

 Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorului  (INTA)  - O 
delegaţie a INTA va merge la Tallinn, Estonia, în perioada 19 – 21 aprilie a.c.,  pentru 
a discuta cu autorităţile naţionale despre inovare, digitalizare, soluţii electronice, 
protecţia datelor şi protecţia consumatorilor. Membrii delegaţieie vor vizita start-up-uri 
şi Universitatea de Tehnologie din Tallinn, Estonia fiind considerată cea mai 
digitalizată ţară din lume. 

 Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) – O parte dintre 
deputaţii europeni din comisia ITRE va merge într-o misiune la Riga (Letonia) între 
20-22 aprilie a.c., pentru a se întâlni cu reprezentanţii Corpului autorităţilor europene 
de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC). În cadrul discuţiilor 
se vor aborda subiecte privind programul de lucru pentru 2017, revizuirea strategiei pe 
termen mediu, precum şi modelul de guvernare OAREC, noi sarcini şi resurse, 
prezentate într-un proiect de propunere legislativă a Comisiei Europene. 

 O altă delegaţie de 5 deputaţi europeni se va deplasa, în perioada 17 – 20 aprilie 
a.c., la Rabat, în Maroc, pentru a se întâlni cu omologii lor din Comisia parlamentară 
mixtă UE-Maroc şi a dicuta despre migraţie, securitate şi politica de vecinătate a UE şi 
despre lupta împotriva radicalizării.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

 Duminică – luni, 23 - 24 aprilie 2017  

 Va participa şi va susţine un discurs la Conferinţa preşedinţilor parlamentelor 
din UE, de la Bratislava .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

 Luni, 16 aprilie 2017 

 Comisarul european pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, dl Carlos  Moedas se va 
afla la Pittsburgh, Statele Unite ale Americii, unde va susţine o prelegere la  Carnegie 
Mellon University. 

  Marţi, 18 aprilie 2017 

 Dna Marianne Thyssen, comisar european pentru ocuparea forţei de muncă, 
afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, va susţine, la Bruxelles, un 
discurs în cadrul Comisiei de strategie al Federaţiei Întreprinderilor din Belgia (FEB / 
VBO); 

 Comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, 
dl Pierre Moscovici, se va afla la New York, unde va avea o întrevedere dl Michael 
Bloomberg, fostul primar al oraşului New York, şi cu dl Lloyd Blankfein, CEO la 
Goldman Sachs; 

 Dl Christos Stylianides, comisar european pentru ajutor umanitar şi gestionarea 
crizelor, va efectua o vizită la Nicosia, Cipru, unde se va întâlni cu dl Ioannis 
Kasoulides, ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru; 

 Comisarul european pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, dl Carlos  Moedas, va 
susţine o prelegere cu tema „Inovarea - spre o globalizare echitabilă“, la Harvard 
Business School, Boston - SUA. 

   Miercuri, 19 aprilie 2017 

 Preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, primeşte un grup de 
jurnalişti şi angajaţi ai postului Euronews. 
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 Joi, 20 aprilie 2017 

 Preşedintele Jean-Claude Juncker, şi comisarii pentru politica europeană de 
vecinătate şi negocieri în vederea extinderii, Johannes Hahn, şi pentru afaceri 
economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici,  se vor afla la  
Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, unde vor participa la Întâlnirile de  
primăvară ale Grupului Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional. 
Lucrările se vor finaliza pe data de 22 aprilie a.c. 

 Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene şi comisar 
pentru o mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta 
drepturilor fundamentale, se va afla la Bucureşti, România, unde se va întâlni cu 
parlamentari români şi pentru a participa la Dialogul cetăţenilor despre viitorul 
Europei, cu ocazia a 60 de ani de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. 

 Dl Günther H. Oettinger, comisar european pentru buget şi resurse umane, se va 
afla în Lech - Austria, pentru a participa la deschiderea  Europa Forumul Lech cu tema 
„Europa în vremuri dificile: cum poate economia de date să stimuleze creşterea 
economică şi locurile de muncă în Europa”. 

 Dl Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit, 
va participa, în Malta, la Conferinţa ministerială privind „Guvernare albastră - creşterea 
albastră şi guvernanţa oceanelor în UE şi în Marea Mediterană. Inovaţia şi turismul 
nautic“.  

 Dl Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, 
impozitare şi vamă, se va afla la Washington, DC - SUA, pentru a participa la reuniunea 
miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale G20. 

 Vineri, 21 aprilie 2017 

 Dna Cecilia Malmström, comisar european pentru comerţ, o va primi pe dna 
Monique Goyens, directorul general al Organizației europene pentru consumatori 
(BEUC). 

 Dl Miguel Arias Cañete în Aranjuez, comisar european pentru politici climatice şi 
energie, va participa, în Spania, la o dezbatere a Școlii  Europene, unde va discuta cu 
studenții despre viitorul Europei.  

 Duminică, 23 aprilie 2017 

 Dna Margrethe Vestager, comisar european pentru concurenţă, se va afla la 
Copenhaga, Danemarca, unde va susţine un discurs privind viitorul Europei, la 
Festivalul de Ştiinţă de la Colegiul Regensen. 

 

 

 

 

https://www.imf.org/external/spring/2017/index.htm
https://www.imf.org/external/spring/2017/index.htm
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues#bootstrap-fieldgroup-nav-item--upcoming-events--2
http://europa.eu/newsroom/events/blue-growth-and-ocean-governance-eu-and-mediterranean-innovation-and-nautical-tourism_fr
http://europa.eu/newsroom/events/blue-growth-and-ocean-governance-eu-and-mediterranean-innovation-and-nautical-tourism_fr
http://europa.eu/newsroom/events/blue-growth-and-ocean-governance-eu-and-mediterranean-innovation-and-nautical-tourism_fr
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