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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 
 

Din agenda săptămânii în curs – reuniuni ale comisiilor         
şi mini-sesiune a plenului  

 

 Mini-sesiune a plenului : 

 Comisarul UE Marianne Thyssen va prezenta şi dezbate cu  deputaţii europeni, 
pe data de 25 aprilie a.c., iniţiativa Comisiei Europene privind „Pilonul social” – 
asigurarea protecţiei sociale, demnitatea şi un echilibru profesional decent, viaţa pentru 
cetăţenii UE.  

 Deputaţii europeni vor dezbate, pe 26 aprilie a.c., împreună cu dna Federica 
Mogherini, şeful  politicii externe a UE, rezultatele Referendum-ului din Turcia, din 16 
aprilie a.c., în special despre transferarea mai multor puteri constituţionale 
preşedintelui Turciei.   

 Situaţia din Ungaria, inclusiv măsurile care ar putea forţa închiderea 
Universităţii Centrale Europene din Budapesta, va fi subiectul unei dezbateri a 
parlamentarilor europeni, în data de 26 aprilie a.c.  

 Parlamentul European va dezbate, pe 26 aprilie a.c., şi va adopta, pe data de 27 
aprilie a.c., situaţia privind Venezuela şi cele mai recente evenimente politice. 

 Preşedintele Eurogrupului, dl Jeroen Dijsselbloem, se va întâlni cu deputaţii 
europeni, cu liderii Comisiei Europene, ai Băncii Centrale Europene, şi ai FMI – 
„Troika", pe data de 27 aprilie a.c., pentru cea de-a doua revizuire a programului de 
reformă din Grecia. 
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 Comisiile parlamentare: 

 Comisiile pentru afaceri externe (AFET), dezvoltare (DEVE) şi bugete 
(BUDG)  vor vota, pe data de 24 aprilie a.c., pentru crearea Fondului european pentru 
dezvoltare durabilă (EFSD), care va mobiliza investiţii private în valoare de 44 miliarde 
euro în Africa şi în vecinătatea europeană, pentru a stimula ocuparea forţei de muncă şi 
stabilitatea şi a aborda cauzele fundamentale ale migraţiei.  

 Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT)  va dezbate şi vota, pe data de 
25 aprilie a.c., modificările Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor 
dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor 
membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere 
evoluţia realităţilor pieţei. Deputaţii europeni doresc să protejeze minorii, să promoveze 
operele europene şi să clarifice regulile de publicitate şi rolul autorităţilor naţionale de 
reglementare.  

 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 
urmează să modifice, pe data de 25 aprilie a.c., directiva privind standardele minime 
pentru primirea solicitanţilor de azil, care va asigura condiţii armonizate şi demne în 
întreaga UE, va îmbunătăţi integrarea şi va garanta o atenţie adecvată grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoţiţi.  

 Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) va 
vota şi adopta, pe data de 25 aprilie a.c., proiectului de raport privind prevenirea geo-
blocării şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, 
domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

 Luni, 24 aprilie 2017  - vizită oficială în Slovacia  

 Întrevedere cu domnul Andrej Kiska, preşedintele Republicii Slovace.  

 

 Marţi, 25 aprilie 2017 – Bruxelles 

 Va prezida lucrările plenului Parlamentului European, la dezbaterea la care va 
participa  domnul  Jeroen Dijsselbloem, preşedintele Eurogroup;  

 Întrevedere domnul Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam, marele muftiu al 
Egiptului.  

 

 Sâmbătă, 29 aprilie 2017  

 Va participa la reuniunea Consiliului European.  

 

 

 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/AFET/CJ31(2017)0424_1P/sitt-6280252
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/DEVE/DEVE(2017)0424_1/sitt-4384251
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/BUDG/BUDG(2017)0424_1/sitt-6136626
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/BUDG/BUDG(2017)0424_1/sitt-6136626
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/CULT/CULT(2017)0425_1/sitt-4384291
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/LIBE/LIBE(2017)0427_1/sitt-6190595
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/IMCO/IMCO(2017)0424_1/sitt-4384281
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 Luni, 24 aprilie 2017 

 Ziua consumatorului şi a competiţiei (Malta). 

 

 Marţi, 25 aprilie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale dedicată politicii de coeziune 
(Luxembourg). 

 

 Marţi - miercuri, 25 - 26 aprilie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor pentru mediu (Malta). 

 

 Miercuri - joi, 26 - 27 aprilie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor apărării (Malta). 

 

 Joi, 27 aprilie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale. Reunit în formatul UE 27, va 
pregăti reuniunea Consiliului European (referitor la articolul 50 din TUE) din data de 
29 aprilie 2017. Se va discuta proiectul de orientări pentru negocierile privind Brexitul, 
care urmează să fie adoptat. Totodată, se va propune cadrul pentru negocierile cu 
Regatul Unit şi poziţiile şi principiile generale ale Uniunii Europene. (Luxembourg). 

 

 Vineri - sâmbătă, 28 - 29 aprilie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe – Gymnich (Malta). 
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CONSILIUL EUROPEAN   
 
 

Reuniunea din data 29 aprilie 2017 

 

 

 Reuniunea Consiliului European special (referitor la art.50 TUE).  

 În formula UE 27 se vor adopta orientările pentru negocierile privind Brexit. 

Orientările vor defini cadrul negocierilor şi vor stabili poziţiile şi principiile UE în 

cadrul negocierilor. Proiectul de orientări propus de preşedintele Consiliului 

European, domnul Donald Tusk, a fost prezentat statelor membre la data de 31 

martie a.c. (Bruxelles, Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 Luni, 24 aprilie 2017 

 Conferinţa cu tema „Zgomotul în Europa” (Bruxelles, Belgia); 

 Doamna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională, 
se va afla în Luxembourg, unde va avea întrevederi cu domnul Vazil Hudák, vice-
preşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), cu domnul Klaus-Heiner Lehne, 
preşedintele Curţii de Conturi Europene şi cu doamna Iliana Ivanova, membru al Curţii 
de Conturi Europene. 

 Marţi - joi, 25 - 27 aprilie 2017 

 Conferinţa cu tema: „Integrarea aşteptărilor consumatorilor în lanţul de 
aprovizionare” (Bruxelles, Belgia). 

 Miercuri, 26 aprilie 2017 

 Domnul Pierre Moscovici, comisar european responsabil pentru afaceri 
economice şi financiare, impozitare şi vamă va participa la „Dialogul cu cetăţenii” 
(Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 Joi, 27 aprilie 2017 

 Evenimentul cu tema: „Finanţarea eficienţei energetice în Europa Centrală” 
(Praga, Cehia); 

 Comisia Europeană va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile 
vizând încălcarea legislaţiei Uniunii Europene (Bruxelles, Belgia); 

 Doamna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională, 
se va afla la Zagreb, în Croaţia, unde va avea întrevederi cu domnul Gordan 
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Jandroković, vicepreşedinte al Parlamentului croat, alături de care vor fi prezenţi 
preşedinţi şi membri ai unor comisii parlamentare. De asemenea, se va întâlni cu 
domnul Andrej Plenković, prim-ministru al Croaţiei, cu doamna Gabrijela Žalac, 
ministrul dezvoltării regionale şi al fondurilor UE şi va participa la „Dialogul cu 
cetăţenii”. 

 Joi - vineri, 27 - 28 aprilie 2017 

 Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei şi Administraţia Aviaţiei 
Civile din China organizează conferinţa privind siguranţa aviaţiei. 

 Vineri, 28 aprilie 2017 

 Comisia Europeană împreună cu Comitetul economic şi social european prezintă 
rezultatele consultării cu privire la programul „Orizont 2020” – evaluare la jumătatea 
perioadei (Bruxelles, Belgia); 

 Domnul Andrus Ansip, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european 
responsabil pentru piaţa unică digitală, va efectua o vizită în România, unde va susţine 
un discurs la deschiderea sesiunii plenare a celei de-a 5-a ediţii a Eurosfat. De 
asemenea, va participa, împreună cu domnul Sorin Grindeanu, prim-ministru al 
României, la o masă rotundă la nivel guvernamental; va avea întrevederi cu 
reprezentanţi ai comisiilor parlamentare din domeniul IT şi al afacerilor europene; se 
va întâlni cu reprezentanţi ai întreprinderilor nou-înfiinţate şi va vizita proiectul Labs 
Innovation.  

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 
Junker 

 Miercuri, 26 aprilie 2017 

 Întrevedere cu doamna Teresa May, prim-ministru al Regatului Unit, la Londra. 

 Joi, 27 aprilie 2017 

 Întrevedere cu domnul George Soros, fondator şi preşedinte al Fundaţiei pentru 
o societate deschisă; 

 Întrevedere cu domnul José María Aznar, fost prim-ministru al Spaniei. 

 Vineri, 28 aprilie 2017 

 Întrevedere cu domnul Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European. 

 Sâmbătă, 29 aprilie 2017 - Bruxelles, Belgia 

 Va participa, împreună cu domnul Jyrki Katainen, la reuniunea Partidului 
Popular European (PPE); 

 Va participa la reuniunea Consiliului European special. 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate 

 Luni, 24 aprilie 2017 

 Va efectua o vizită oficială la Moscova, în Rusia. 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogue-zagreb-commissioner-corina-cretu_en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogue-zagreb-commissioner-corina-cretu_en
http://www.eurosfat.ro/
http://www.innovationlabs.ro/about/
http://www.innovationlabs.ro/about/
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