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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii 
 

SUBCOMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI (DROI) 

Miercuri, 25 ianuarie 2017 

 Schimb de opinii privind combaterea impunităţii şi tragerea la răspundere a 
actorilor nestatali pentru încălcările drepturilor omului; 

 Examinarea amendamentelor privind condiţia de apatrid în Asia de Sud şi de 
Sud-Est [raportor Amjad Bashir, 2016/2220(INI)]; 

 Schimb de opinii cu dna Ellen Hansen, consilier politic principal al UNHCR, 
privind Pactul global pentru partajarea responsabilităţii în cazul refugiaţilor. 

În asociere cu Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek 

 Audiere privind situaţia drepturilor omului în Siria: situaţia de urgenţă din Siria; 

 Informare susţinută de preşedintele Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din 
Mashrek (DMAS) privind vizita recentă a DMAS în Egipt. 

Joi, 26 ianuarie 2017 

 Acţiuni întreprinse de SEAE ca urmare a rezoluţiilor de urgenţă referitoare la 
situaţia drepturilor omului în Cambodgia; 

 Schimb de opinii privind situaţia actuală a drepturilor omului în Cambodgia, în 
urma misiunii DROI de anul trecut; 

 Informaţii actualizate privind situaţia drepturilor omului în Angola, prezentate 
de Luaty Beirão, activist pentru drepturile omului şi muzician, în contextul rezoluţiei de 
urgenţă din 2015 referitoare la Angola. 
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 COMISIA PENTRU DEZVOLTARE (DEVE)  

 Miercuri, 25 ianuarie 2017 

 Prezentarea proiectului de studiu de către dl Peter Draper, director general al 
Tutwa Consulting - Africa de Sud, cu privire la repercusiunile acordului CETA asupra 
ţărilor în curs de dezvoltare; 

 Examinarea proiectului de raport şi schimb de opinii cu dna Marjeta Jager, 
director general adjunct, DG DEVCO - Comisia Europeană, cu dna Jennifer Schappert, 
analist politic, textile şi confecţii, responsabilă pentru unitatea de conduită 
profesională, OCDE, şi cu dl Jean-Marc Caudron, achACT (Actions Consommateurs 
Travailleurs) cu privire la iniţiativă emblematică a UE în sectorul textil [Lola Sánchez 
Caldentey, 2016/2140(INI)]; 

 Schimb de opinii cu George Vella, Ministrul Afacerilor Externe al 
MalteiPriorităţile Preşedinţiei malteze în materie de ajutor umanitar; 

 Prezentarea raportului misiunii delegaţiei comune a Comisiei pentru dezvoltare 
şi a Comisiei pentru dezvoltare regională, de către raportorul Doru-Claudian Frunzulică 
cu privire la Conferinţa ONU Habitat III privind locuinţele şi dezvoltarea urbană 
durabilă, 16-20 octombrie 2016, Quito (Ecuador).  

 Joi, 26 ianuarie 2017 

 Prezentarea raportului misiunii de către preşedintele delegaţiei Norbert Neuser, 
şi schimb de opinii cu reprezentanţii Comisiei Europene  cu privire la accesul la 
educaţie în situaţii de urgenţă şi de criză: Delegaţie de informare a Comisiei pentru 
dezvoltare în Liban, 31 octombrie - 2 noiembrie 2016; 

 Schimb de opinii cu Carla Montesi, directoare, Coordonarea dezvoltării pentru 
Africa Centrală şi de Vest, DG DEVCO, Comisia Europeană cu privire la punerea în 
aplicare a Fondului fiduciar pentru Africa; 

 Schimb de opinii  privind uleiul de palmier şi tăierea pădurilor tropicale 
[raportor Heidi Hautala, 2016/2222(INI)] 

 Schimb de opinii cu dna Androulla Kaminara, director pentru Africa, Asia, 
America Latină şi zona Caraibilor, DG ECHO - Comisia Europeană, cu privire la situaţia 
umanitară în nord-estul Nigeriei şi în bazinul lacului Ciad; 

  Prezentarea raportului final de către dl Milko Van Gool, şef interimar de unitate, 
Unitatea pentru comunicare şi transparenţă, DG DEVCO - Comisia Europeană, cu 
privire la Anul European pentru Dezvoltare 2015.  

 

COMISIA DE ANCHETĂ PENTRU EXAMINAREA PRETINSEI 
ÎNCĂLCĂRI A NORMELOR DE DREPT SAU A ADMINISTRĂRII 
DEFECTUOASE ÎN APLICAREA DREPTULUI UNIUNII ÎN LEGĂTURĂ CU 
SPĂLAREA DE BANI, EVITAREA SARCINILOR FISCALE ŞI EVAZIUNEA 
FISCALĂ (PANA) 

 Joi, 26 ianuarie 2017 

 Examinarea documentului de lucru  privind raportul referitor la spălarea de 
bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea fiscală [coraportori Jeppe Kofod, Petr 
Ježek].  

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2222(INI)
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Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 
dl Antonio Tajani 
 

Luni, 23 ianuarie 2017 

 Participă la conferința „Pilonul european al drepturilor sociale"; 

 Întrevedere cu dna Dolors Monserrat, ministrul spaniol al Sănătăţii. 

Marţi, 24 ianuarie 2017 

 Întrevedere cu dl  Khurram Dastgir Khan, ministrul comerţului din Pakistan; 

 Întâlnire de lucru cu dl Luis Almagro, SG Organicacio Estados americanos; 

 Participă la recepţia Anului Nou pentru corpul diplomatic. 

Miercuri, 25 ianuarie 2017  

 Va susţine discursul de deschidere la ceremonia pentru Ziua Internaţională a 
Holocaustului (27 ianuarie).  

Joi, 26ianuarie 2017 

 Întrevedere cu dl Duško Marković, prim-ministrul al republicii Muntenegru. 
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PRESEDINȚIA MALTEZĂ A 
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
Din agenda săptămânii în curs: 

Luni, 23 ianuarie 2017 

− Consiliul agricultură și pescuit  

Miniștrii vor fi informați cu privire la programul de lucru al Președinției și vor 
avea un schimb de opinii în privința unor aspecte legate de comerțul internațional, a 
situației pieței și a raportului Comisiei referitor la pachetul privind laptele. 

26-27 ianuarie 2017 

− Reuniunea informală a Consiliului justiție și afaceri interne1 

Miniștrii vor discuta despre reforma sistemului european comun de azil, o 
prioritate a Președinției malteze a Consiliului UE, vor evalua progresele realizate pentru 
îmbunătățirea sistemelor informatice și utilizarea acestora în scopul consolidării 
securității la granițele UE, vor avea un schimb de opinii cu privire la evoluțiile 
înregistrate în domeniul propunerii pentru înființarea parchetului european, cu privire 
la pachetul pentru combaterea finanțării terorismului. 

Joi, 26 ianuarie 2017 

− EUROGROUP 

Vineri, 27 ianuarie 2017 

− Consiliul afaceri economice și financiare 

Consiliul2 va discuta despre reformele în domeniul bancar preconizate de 
Comitetul Basel, precum și despre o propunere privind inversarea răspunderii pentru 
plata TVA pentru prevenirea fraudei în materie de TVA. Pe ordinea de zi se află, de 
asemenea, prioritățile președinției malteze, procesul de monitorizare a Semestrului 
european și un raport privind resursele proprii ale UE. 

 

                                                           

1 Notă de informare 
2 Înformații cu privire la reuniune 

http://www.eu2017.mt/Documents/Media%20Advisory%20Note/iJHA%20Media%20Background%20Note%2026-27JAN17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2017/01/27/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 
Luni, 23 ianuarie 2017 

− Conferința cu tema: ”Pilonul european al drepturilor sociale: Mergem 
împreună mai departe” ( Bruxelles, Belgia). 

 

Marți - miercuri, 24 - 25 ianuarie 2017 

− Cea de-a IX-a Conferință privind politica spațială europeană cu tema: 
”Strategia spațială pentru Europa: Calea de urmat” (Bruxelles, Belgia).  

Miercuri, 25 ianuarie 2017 

− Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni3. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 
Mogherini 

Luni, 23 ianuarie 2017 

− Va coprezida cea de-a II-a ediţie a Forumului regional al Uniunii pentru 
Mediterană, cu tema Mediterana în acţiune: tineri pentru stabilitate şi dezvoltare”, care 
se va desfășura la Barcelona, Spania. 

 

                                                           

3 Ordinea de zi 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2017/FR/OJ-2017-2197-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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Marţi, 24 ianuarie 2017 

− Va susţine un discurs la cea de-a IX-a Conferinţă privind politica spaţială 
europeană cu tema: ”Strategia spațială pentru Europa: Calea de urmat” de la Bruxelles; 

− Va primi vizita oficială a dlui Martin Kobler, Reprezentant special al 
Secretariatului General al Naţiunilor Unite şi preşedintele Misiunii de sprijin a 
Naţiunilor Unite din Libia; 

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

           Miercuri 25 ianuarie 2017 

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