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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii 

 

 Tunisia - Deputaţii europeni şi membrii Adunării Reprezentanţilor 
Populari din Tunisia (ARP) se vor întâlni la Bruxelles, între 2-4 mai a.c., pentru a 
discuta despre  relaţiile actuale şi viitoare dintre UE şi Tunisia, despre un viitor Acord 
de liber schimb, de participarea femeilor la viaţa publică şi despre lupta împotriva 
spălării banilor, în cadrul evenimentului „Săptămâna tunisiană”. Lansarea acestuia va fi 
făcută de către preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, şi de preşedintele 
ARP, Mohamed Ennaceur. 

 TVA pentru publicaţiile on-line - Comisia pentru afaceri economice 
şi monetare (ECON) va dezbate şi vota, pe data de 3 mai a.c., propunerea de directivă 
privind cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi periodicelor on-
line. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să perceapă o rată mai mică a TVA 
pentru cărţile electronice (minim 5%), faţă de rata standard minimă de 15%.  Directiva 
TVA împiedică statele membre să aplice publicaţiilor electronice aceleaşi cote de TVA 
pe care le aplică publicaţiilor fizice şi, ca urmare a acestei situaţii, publicaţiile 
electronice sunt categoric defavorizate în materie de TVA.  

 NATO - În cadrul lucrărilor Comisiei pentru afaceri externe – Subcomisia 
pentru  securitate şi apărare (SEDE), pe data de 3 mai a.c., se vor dezbate  relaţiile 
actuale dintre UE - NATO şi pregătirile summitul-ul NATO din 25 mai a.c., în prezenţa 
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.  

 Pe data de 4 mai a.c. va fi inaugurată oficial Casa de istorie 
europeană (HEH) printr-o ceremonie condusă de preşedintele Antonio Tajani, în 
prezenţa iniţiatorului acesteia, Dr. Hans-Gert Pöttering, şi a profesorului Wlodzimierz 
Borodziej, preşedintele bordului academic. Scopul HEH este de a încuraja cetăţenii să 
reflecteze asupra istoriei Europei şi a integrării europene şi va fi deschisă pentru public 
începând din data de 6 mai a.c.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/ECON/ECON(2017)0503_1/sitt-4451695
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/ECON/ECON(2017)0503_1/sitt-4451695
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201705/SEDE
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201705/SEDE
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 Ziua porţilor deschise la Bruxelles - În fiecare an, în luna mai, 
Parlamentul European sărbătoreşte Ziua Europei (9 mai), şi invită pe toţi doritorii să 
descopere aceste edificii şi să afle cum funcţionează instituţia. Ziua porţilor deschise  
oferă posibilitatea de face cunoscut modul de lucru al deputaţilor aleşi şi de a vedea 
cum acţionează ei în folosul intereselor Uniunii Europene. În acest an, pe data de 6 
mai, Parlamentul European îşi va primi vizitatorii între orele 10,00 şi 18,00.  

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

 Marţi, 2 mai 2017 - Bruxelles 

 Întrevedere cu dl Mohamed Ennaceur, preşedintele Adunării 
Reprezentanţilor Poporului din Tunisia; 

 Participă şi va susţine discursul de deschidere la „Săptămâna tunisiană”; 

 Va participa la deschiderea expoziţiei dedicată săptămânii tunisiene 
intitulată „Tunisia - 100.000 de ani de istorie”. 

 

 Miercuri, 3 mai 2017 - Bruxelles 

 Întâlnire cu dl Denis Mukwege, câştigător al Premiului Saharov în anul 
2014;  

 Întâlnire comună cu preşedinţii grupurilor politice din Parlamentul 
European la care sunt invitaţi să participe dl Mohamed Ennaceur, preşedintele 
Adunării Reprezentanţilor Poporului din Tunisia şi preşedinţii grupurilor politice din 
Parlamentul Tunisian. 

 

 Joi, 4 mai 2017 – Bruxelles 

 Va participa la deschiderea conferinţei de presă „Casa de istorie 
europeană”. 

 

 Vineri, 5 mai 2017 – Florenţa, Italia 

 Va susţine un discurs în cadrul Conferinţei Starea Uniunii 20171. 

 
 
 

                                                           

1
 Organizată de Institutul Universitar European, fiind un eveniment anual de reflecţie privind 

UE. Conferinţa reuneşte reprezentanţi ai mediului academic, factori de decizie politică, reprezentanţi ai 
societăţii civile, ai mediului de afaceri şi liderii de opinie pentru a discuta situaţia actuală şi perspectivele 
de viitor ale UE. 

http://tariqramadan.com/state-of-the-union-conference-florence/
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 1 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului de administraţie a EUROPOL (Malta). 

Miercuri, 3 mai 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor responsabili pentru competitivitate 
(Malta). 

Joi, 4 mai 2017 

 Conferinţa ministerială privind consolidarea cooperării euro-
mediteraneene prin intermediul domeniilor de cercetare şi inovare (Malta). 

Joi - vineri, 4 - 5 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului de miniştrii ACP-UE (parteneriatului dintre 
Uniunea Europeană, ţările UE şi 79 de ţări aflate pe trei continente, şi anume state din 
Africa, Caraibe şi Pacific). Subiectele de pe agendă sunt următoarele: examinarea 
punerii în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, schimbările 
climatice în contextul Acordului de la Paris din decembrie 2015; bilanţ al rezultatelor 
punerii în aplicare a planului de acţiune de la Valletta şi a Fondului fiduciar de urgenţă 
al UE pentru Africa; chestiuni economice (cum ar fi cooperarea pentru finanţarea 
dezvoltării, dezvoltarea sectorului privat şi cooperarea comercială). 

ALTE EVENIMENTE 

Joi, 4 mai 2017 

 Conferinţa cu tema: Mobilitatea socială şi egalitatea de şanse, organizată 
de Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă 
(Eurofound) în colaborare cu Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică 
(OCDE) (Paris, Franţa). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/draft_programme_-social_mobility_and_equal_opportunities_may_4_speakers_26_april_2017.pdf
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Joi - sâmbătă, 4 – 6 mai 2017 

 Conferinţa cu tema: Starea Uniunii în 2017: Construirea unei Europe a 
cetăţenilor, organizată de Institutul Universitar European. La acest eveniment vor avea 
intervenţii domnul Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, domnul 
Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, domnul Jean-Claude Juncker, 
preşedintele Comisiei Europene, doamna Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi domnul Tibor Navracsics, 
vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european responsabil pentru educaţie, 
cultură, tineret şi sport (Florenţa, Italia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stateoftheunion.eui.eu/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/SoU-2017-Draft-Programme.pdf
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni - miercuri, 1 - 3 mai 2017 

 Comisarul european responsabil pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 
domnul Phil Hogan, va efectua o vizită în Canada, unde va fi însoţit de o delegaţie 
compusă din reprezentanţi ai companiilor europene din sectorul agroalimentar. În 
cadrul aceleiaşi vizite va fi deschis oficial pavilionul UE din cadrul târgului ”SIAL 
Toronto 2017”. 

Miercuri, 3 mai 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Doamna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu domnul Mihhail Korb, ministrul administraţiei publice din 
Estonia. 

Miercuri - joi, 3 - 4 mai 2017 

 Conferinţa privind codurile de reţea europene2 (Bruxelles, Belgia). 

Sâmbătă, 6 mai 2017 

 Aniversarea Zilei Europei va fi marcată de instituţiile UE, prin 
deschiderea porţilor pentru public la Bruxelles, în data de 6 mai a.c., la Luxembourg în 
data de 13 mai a.c. şi la Strasbourg în data de 14 mai a.c.                                                           
În România Ziua Europei va fi sărbătorită prin concerte, activităţi artistice, concursuri 

                                                           

2
 Detalii. 

http://ec.europa.eu/agriculture/events/commissioner-phil-hogan-official-visit-canada-1-452017_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en
https://ec.europa.eu/energy/en/events/conference-european-network-codes
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sportive sau de cultură generală, organizate atât în Bucureşti cât şi în ţară, iar 
evenimentele se vor desfăşura pe tot parcursul lunii mai, sub coordonarea 
Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, prin reţeaua sa de informare locală, 
Europe Direct. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Marţi, 2 mai 2017 

 Întrevedere, în cadrul unui prânz de lucru, pe tema Raportului celor cinci 
preşedinţi, cu domnul  Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European; cu 
domnul Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale Europene, cu domnul Jeroen 
Dijsselbloem, preşedintele Eurogroup şi cu domnul Klaus Regling, director general al 
Mecanismului european de stabilitate; 

 Întrevedere cu domnul Tsend Munkh-Orgil, ministru afacerilor externe 
din Mongolia. 

Miercuri, 3 mai 2017 

 Va participa alături de Colegiul comisarilor europeni la un schimb de 
opinii la care a fost invitat domnul Jüri Ratas, prim-ministru al Estoniei şi 
reprezentanţi ai guvernului estonian, înainte de preluarea preşedinţiei estone a 
Consiliului UE în semestrul al II-lea al acestui an.  

Joi, 4 mai 2017 

 Întrevedere cu doamna Erna Solberg, prim-ministru al Regatului 
Norvegiei. 

Vineri, 5 mai 2017 

 Va susţine un discurs la cea de-a 7-a ediţie a conferinţei privind Starea 
Uniunii 2017: Construirea unei Europe a cetăţenilor, organizată de Institutul 
Universitar European (Florenţa, Italia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/romania/about-us_ro
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Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 
Mogherini 

 

Marţi, 2 mai 2017 

 Va primi în vizită oficială pe dl Munkh-Orgil Tsend, ministrul pentru 
afaceri externe  din Mongolia; 

 Va primi în vizită oficială pe dl Enver Hoxhaj, ministrul de externe din 
Kosovo. 

Miercuri, 3 mai 2017 

- Va primi în vizită oficială pe dl Husein Kavazovic, Marele Muftiu al 
Bosniei şi Herţegovinei. 

 

Joi, 4 mai 2017  

- Va primi în vizită oficială pe dl Carlos Raul Morales Moscoso, ministrul 
pentru afaceri externe al Guatemalei; 

- Va găzdui o reuniune a Comitetul Ad-hoc de legătură (AHLC)3, la 
Bruxelles. 

Vineri, 5 mai 2017 

- Va fi prezentă la Conferinţa „Starea Uniunii 2017” cu tema „Construirea 
unei Europe a cetăţenilor” şi va participa la dezbaterea privind „Cooperarea şi 
parteneriate - calea Europei”, moderată de Roula Khalaf, editor şef la Financial Times, 
care va avea loc la Florenţa, Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Comitetul ad-hoc de legătură este format din 15 membri  care are ca scop punerea în 

funcţiune a unui mecanism principal de coordonare la nivel politic, al asistenţei pentru dezvoltare 
acordată poporului palestinian. AHLC este prezidat de Norvegia şi co-sponsorizat de UE şi SUA. În plus, 
Organizaţia Naţiunilor Unite participă împreună cu Banca Mondială (Secretariatul) şi Fondul Monetar 
Internaţional. AHLC urmăreşte să promoveze dialogul dintre donatori, autorităţile palestiniene şi 
guvernul Israelului. AHLC a fost înfiinţat la 1 octombrie 1993 de către Grupul de coordonare 
multilaterală pentru discuţii multilaterale privind pacea din Orientul Mijlociu, în contextul Conferinţei de 
la Washington. 
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