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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii şi grupuri - Bruxelles 

 

 Brexit. Situaţia cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit este subiectul unei 
audieri publice, care va avea loc în data de 11 mai a.c.. Aceasta va fi organizată de 
Comisiile pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), petiţii (PETI) şi 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL). Vor fi prezenţi dl Guy Verhofstadt 
şi dna Anne-Laure Donskoy, membru fondator al Grupului „3 milioane", care 
reprezintă cetăţenii Uniunii Europene în Regatul Unit al Marii Britanii. 

 Impozitare. Comisia de anchetă a Parlamentului European privind spălarea de 
bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea fiscală  (PANA) îi va audia, în data de 9 mai 
a.c., pe reprezentanţii Insulelor Channel, Gibraltar şi Madeira cu privire la regimurile 
lor fiscale, amploarea cooperării cu UE şi modul în care autorităţile combat spălarea 
banilor şi evaziunea fiscală.  

 Grupurile politice se vor pregăti pentru sesiunea plenului din 15-18 mai a.c., 
de la Strasbourg. Pe agendă sunt documente care se referă la noi reguli care să permită 
cetăţenilor stabiliţi temporar într-o altă ţară a UE să acceseze muzica online, jocurile şi 
filmele pe care le-au subscris la domiciliu, precum şi progresele realizate de Kosovo şi 
Serbia în 2016. De asemenea, deputaţii europeni vor dezbate subiectul Brexit, în special 
liniile directoare pentru negocierile cu Regatul Unit, aprobate de Consiliul UE.  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

 Marţi, 9 mai 2017 - Spania 

 Va susţine un discurs cu ocazia celei de-a 11-a ediţie a „Carlos V European 
Awards”.  

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/events-hearings.html?id=20170418CHE01361
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201705/PANA
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201705/PANA
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 Joi, 10 mai 2017 – Bruxelles 

 Va participa la Conferinţa preşedinţilor; 

 Va participa şi va avea o alocuţiune în cadrul plenului Comitetului Regiunilor.  

 

 Vineri, 11 mai 2017  - Bruxelles 

 Va participa şi va susţine un discurs la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterană. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 

Joi, 11 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului afaceri externe pe tema comerţului (Bruxelles, 
Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE-Tunisia (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului agricultură şi pescuit (Bruxelles, Belgia). 

 

Vineri, 12 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, 
sănătate şi consumatori (Bruxelles, Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 8 mai 2017 

 Conferinţa la nivel înalt cu tema: Turismul durabil, în cadrul căreia vor fi  
decernate premiile EMAS1 2017 (Valletta, Malta). 

 

Luni –marţi, 8 - 9 mai 2017 

 Doamna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va afla în România, unde va avea o serie de întâlniri la cel mai înalt nivel şi 
va participa la dezbateri pe diverse teme. Astfel, va susţine un discurs la conferinţa cu 
tema: ”Egalitatea de şanse: testul pentru democraţie”; va vizita proiectul finanţat din 
fonduri europene la Patriarhia României; se va întâlni cu Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; va susţine un discurs în cadrul lansării unor serii 
de conferinţe regionale ”Caravana fondurilor structurale”; se va întâlni cu dna Sevil 
Shhaideh, viceprim-ministrul României şi ministru al Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; va participa împreună cu dna Sevil 
Shhaideh şi cu dna Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, la 
recepţia ”Ziua Europei - Europa în regiunea mea”. De asemenea, participă împreună cu 
dna Rovana Plumb şi va avea o intervenţie, în cadrul forumului ”Fonduri europene 
2017 – un nou început”; va participa la evenimentul cu tema: ”Iubeşte Europa - 
Îndrăgosteşte-te de Europa”, împreună cu dna Ana Birchall, ministrul delegat pentru 
afaceri europene şi dna Gabriela Firea, primarul oraşului Bucureşti şi va participa la 
conferinţa cu tema: ”Viitorul Europei ne aparţine”, împreună cu dl Liviu Dragnea, 
preşedintele Camerei Deputaţilor, în cadrul căreia va avea o intervenţie. 
                                                           

1
Sistemului comunitar de management de mediu şi audit. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Miercuri, 10 mai 2017 

 Conferinţa cu tema: ”Regiuni inteligente cu roboţii inteligenţi: o formulă 
câştigătoare” (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Doamna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu doamna Johanna Mikl-Leitner, guvernator al provinciei 
Austria Inferioară. 

 

Miercuri - vineri, 10 - 12 mai 2017 

 Săptămâna e-sănătăţii 2017, este organizată de ministerul sănătăţii din 
Malta, în cadrul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, de Comisia Europeană şi de 
organizaţia non-profit HIMMS Europe. Vor fi abordate teme de actualitate 
internaţională cu privire la asistenţa medicală IT, accesul cetăţenilor europeni la datele 
lor personale privind sănătatea, îmbunătăţirea sănătăţii publice prin intermediul unei 
mai bune utilizări a datelor clinice, inclusiv „schimbului transfrontalier de date cu 
caracter personal legate de sănătate.  

 

Vineri, 12 mai 2017 

 Conferinţa privind cadrul de competenţe digitale pentru cetăţeni 
(DigComp) şi cadrul de competenţe antreprenoriale (EntreComp). Evenimentul va fi 
găzduit de către Direcţia generală ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi 
incluziunea al Comisiei Europene; 

 Anunţarea câştigătorilor ediţiei din 2017 a Premiului UE pentru 
arhitectură contemporană, eveniment gestionat în comun de Comisia Europeană 
(programul Europa Creativă, DG EAC) şi Fundaţia Mies van der Rohe, cu sediul la 
Barcelona (Bruxelles, Belgia).   

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, 

     domnul Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 8 mai 2017 

 Va participa la Berlin, în Germania, la prezentarea cărţii dlui Sigmar 
Gabriel, vicecancelar şi ministru pentru afaceri externe al Germaniei şi va susţine o 
conferinţă de presă; 

 Va susţine un discurs la Bonner Akademie für Forschung und Lehre 
praktischer Politik, la Bonn, în Germania. 

Marţi, 9 mai 2017 

 Va  participa la Bruxelles, la ”Dialogul cu cetăţenii”, alături de dl Taavi 
Rõivas, fost prim-ministru al Estoniei;  de dna Maria Joao Rodrigues, membru al 
Parlamentului European;  de dna Danuta Hübner, membru al Parlamentului European;  
de dl Daniel Cohn-Bendit, fost membru al Parlamentului European  şi de dl Guillaume 

http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
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Klossa, director pentru afaceri publice şi comunicare din cadrul Uniunii Europene de 
Radiodifuziune (UER).   

Joi, 11 mai 2017 

 Va efectua o vizită oficială în România, unde se va întâlni cu dl Călin 
Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului din România şi cu dl Liviu Dragnea, 
preşedintele Camerei Deputaţilor din România; va susţine un discurs în cadrul unei 
şedinţe comune a Parlamentului României pe tema: ”Viitorul Europei”; se va întâlni cu 
dl Klaus Iohannis, preşedintele României şi va participa la o recepţie găzduită de acesta 
cu ocazia Zilei Europei; se va întâlni cu dl Sorin Grindeanu, prim-minstru al României. 
De asemenea, va participa la un ”Dialog cu cetăţenii” împreună cu dna Corina Creţu. 

 

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

Marţi, 9 mai 2017 

 

 Va susţine o alocuţiune în cadrul Consiliului de Securitate al Naţiunilor 
Unite, la New York, SUA; 

- Participă la evenimentul  „O moştenire durabilă: 70 de ani de la Planul 
Marshall”. Dezbateri la care este invitată doamna Mogherini împreună cu senatorul 
SUA, Jeanne Shaheen, la sediul Fondului German Marshall din Washington, SUA. 

 

Joi, 11 mai 2017  

 

- Va participa la Conferinţa pentru Somalia 2017, de la Londra, Marea 
Britanie.  

 

Vineri, 12 mai 2017 

 

- Va susţine un discurs în cadrul Conferinţei Lennart Meri 2017, de la 
Tallinn, Estonia. 

 

Sâmbătă, 13 mai 2017 

 

- Va susţine un discurs în deschiderea sesiunii Adunării parlamentare a 
Uniunii pentru Mediterană, de la Roma, Italia. 
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