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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii, grupuri, mini-plen 

 

27 februarie – 5 martie 2017 - Bruxelles 

 

Comisii  

 

- Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul 
autovehiculelor (EMIS) – Deputaţii europeni vor vota cu privire la raportul final 
privind discrepanţele dintre test şi de conducere reală a emisiilor de autovehicule 
diesel, cu proiecte de recomandări adresate Comisiei şi statelor membre pentru 
îmbunătăţirea aplicării standardelor UE. Textul va fi dezbătut şi votat în plen la 
Strasbourg în aprilie.  

- Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) şi Comisia 
pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) - Deputaţii europeni 
vor vota cu privire la o actualizare a legislaţiei UE privind spălarea de bani, finanţarea 
terorismului şi evaziunea fiscală. Modificările îşi propun să înlăture lacunele şi să 
consolideze măsurile împotriva finanţării terorismului. Acestea ar include referiri 
privind secretul identităţii adevăraţilor proprietari ai unor companii, precum şi 
schimbul de informaţii între statele membre.  

- Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 
Deputaţii europeni vor discuta despre situaţia drepturilor fundamentale în Ungaria, cu 
ministrul ungar al Justiţiei,  dl László Trócsányi,  şi reprezentanţi ai societăţii civile. 
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Sesiune – mini-plen, Bruxelles 

 

Miercuri, 1 martie,  2017  

 Dezbateri:  

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene privind 
pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 şi 10 martie 2017 [2016/3019(RSP)]; 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene privind 
combaterea problemei legate de dispariţia copiilor migranţi în Europa 
[2017/2566(RSP)]; 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene privind 
diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi [2017/2567(RSP)]; 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate privind recenta dezincriminare parţială a 
violenţei domestice în Rusia [2017/2570(RSP)]; 

- Întrebare cu solicitare de răspuns oral privind echilibrul de gen în rândul 
judecătorilor Curţii de Justiţie [2016/3025(RSP), Mady Delvaux]; 

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la 
acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu 
dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 
994/2012/UE [COM(2016)0053 - 2016/0031(COD), raportor Zdzisław Krasnodębski]; 

- Raport referitor la opţiunile UE pentru îmbunătăţirea accesului la medicamente 
[2016/2057(INI), raportor Soledad Cabezón Ruiz]; 

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

 Intervenţii cu durata de 1 minut (articolul 163 din Regulamentul de 
procedură).  

 

Joi, 2 februarie,  2017 – Bruxelles – plen 

 Dezbateri:  

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea 
programului „Europa creativă” (2014-2020) şi de abrogare a Deciziilor nr. 
1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE şi nr. 1041/2009/CE [2015/2328(INI), raportor 
Silvia Costa]; 

- Raport referitor la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului 
din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetăţeni” pentru 
perioada 2014-2020 [2015/2329(INI), raportor María Teresa Giménez Barbat]. 

 Prezentare succintă a următorului raport: 

-  Raport referitor la politica comercială comună a UE în contextul imperativelor 
de sustenabilitate a speciilor sălbatice [2016/2054(INI), raportor Emma McClarkin]. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=RULES-EP&reference=20170116&secondRef=RULE-163&language=RO
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 Votare urmată de explicarea voturilor: 

-  Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, 
în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la 
Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană 
şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, 
pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană 
[2015/0292(NLE), recomandare Ramona Nicole Mănescu]; 

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la 
acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu 
dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 
994/2012/UE [COM(2016)0053 - 2016/0031(COD), raportor Zdzisław Krasnodębski]; 

- Propuneri de rezoluţie - Obligaţii în domeniul reciprocităţii vizelor 
[2016/2986(RSP)]; 

- Raport referitor la opţiunile UE pentru îmbunătăţirea accesului la medicamente 
[2016/2057(INI), raportor Soledad Cabezón Ruiz]; 

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

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea 
programului „Europa creativă” (2014-2020) şi de abrogare a Deciziilor nr. 
1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE şi nr. 1041/2009/CE [2015/2328(INI), raportor 
Silvia Costa]; 

- Raport referitor la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului 
din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetăţeni” pentru 
perioada 2014-2020 [2015/2329(INI), raportor María Teresa Giménez Barbat]; 

- Raport referitor la politica comercială comună a UE în contextul imperativelor 
de sustenabilitate a speciilor sălbatice [2016/2054(INI), raportor Emma McClarkin].  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 
 

Marţi, 28 februarie 2017 

 Întrevedere cu  dl Serzh Sargsyan, preşedintele Republicii Armenia. 

Miercuri, 1 martie 2017  

 Întrevedere cu profesorul Norbert Lammert, preşedintele Bundestag-ului. 

Joi, 2 martie 2017  

 Întrevedere cu dl Enda Kenny, prim-ministrul al Republicii Irlanda. 

Vineri, 3 martie 2017  

 Va întreprinde o vizită oficială în Republica Slovenia.  
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PREŞEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 27  februarie 2017 

 Reuniunea miniştrilor responsabili pentru transporturi, telecomunicaţii şi 
energie (Bruxelles, Belgia). 

Luni - joi, 27 februarie – 2 martie 2017 

 Activităţile de formare ale Agenţiei Uniunii Europene pentru formare în materie 
de aplicare a legii (CEPOL) cu tema: Urmărirea banilor — anchetele financiare 
(Budapesta, Ungaria). 

Marţi, 28 februarie 2017 

 Conferinţa cu tema: Rolul autorităţilor locale şi regionale în combaterea 
corupţiei şi promovarea bunei guvernanţe  (Bruxelles, Belgia); 

 Cea de-a 10-a aniversare a Agenţiei pentru drepturile fundamentale ale Uniunii 
Europene (Viena, Austria); 

 Reuniunea miniştrilor responsabili pentru mediu (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 1 - 2 martie 2017 

 Conferinţa organizată de Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) cu privire 
la evaluarea Regulamentului (CE) nr. 883/2013 (Bruxelles, Belgia).  

Joi - vineri, 2 - 3 martie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor responsabili pentru afaceri externe (Malta). 

Vineri, 3 martie 2017 

 Reuniunea miniştrilor responsabili pentru ocuparea forţei de muncă, politică 
socială,  sănătate şi consumatori (Bruxelles, Belgia). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=RO
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 27 februarie 2017 

 Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al CE şi responsabil pentru o mai 
bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor 
fundamentale, va primi o delegaţie formată din membrii Senatului României; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională, se va 
întâlni cu dl Enrico Rossi, preşedintele regiunii Toscana (Florenţa, Italia). 

Marţi, 28 februarie 2017 

 Concursul european de inovare socială, ediţia 2017 (Atena, Grecia); 

 Ziua industriei europene (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 1 martie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Joi, 2 martie 2017 

 Conferinţa cu tema Competitivitatea industriei europene de echipamente 
feroviare (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 2 - 3 martie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională, va 
participa la sesiunea de deschidere a reuniunii ministeriale a Grupului de la Vişegrad şi 
se va întâlni cu dl Jerzy Kwieciński, secretar de stat în cadrul ministerului pentru 
dezvoltare economică din Polonia (Varşovia, Polonia). 

 

 

http://www.visegradgroup.eu/about
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Din  agenda  Înaltului  Reprezentant al Uniunii Europene 
pentru afaceri externe şi politica de securitate,                             
dna Federica Mogherini 

 

 

Luni, 27 februarie 2017 - Vatican 

 Întrevedere cu Arhiepiscopul Paul R. Gallagher, Secretar al Sfântului Scaun 
pentru relaţiile cu statele, şi Excelenţa Sa Cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al 
Vaticanului. 

 

Marţi, 28 februarie 2017 

 Va avea o întrevedere cu dl Serzh Sargsyan, preşedintele Republicii Armenia; 

 Va avea o întrevedere cu dl Srdjan Darmanovic, ministrul afacerilor externe din 
Republica Muntenegru. 

 

  Miercuri- sâmbătă, 1-4 martie 2017 

 Va întreprinde o vizită oficială în Balcanii de Vest - Albania, Bosnia şi 
Herţegovina, Kosovo, Montenegru, Serbia şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. 
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