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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii - sesiune plenară - Strasbourg, Franţa 

 

 Schimbările climatice. Discuţii împreună cu Consiliul UE, cu Comisia 
Europeană şi cu dna Hilda Heine, preşedintele Insulelor Marshall despre decizia dlui 
Donald Trump, preşedintele SUA de retragere din Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice. Parlamentul European va vota cu privire la legislaţia de punere 
în aplicare a obiectivelor sale de reducere a emisiilor de CO2 până în anul 2030. De 
asemenea, dl Alassane Ouattara, preşedinte al Côte d’Ivoire va vorbi despre efectele 
schimbărilor climatice. 

 Etichetarea energetică. Dezbatere şi vot final privind noile etichete 
energetice pentru aparatele de uz casnic, de la A la G, pentru a indica consumul de 
energie. 

 30 de ani de Erasmus. Parlamentul European va sărbători programul 
Erasmus+, care a ajutat mai mult de 9 milioane de persoane să studieze, să lucreze sau 
să facă voluntariat în străinătate în ultimii 30 de ani. Vor participa 33 de foşti şi actuali 
studenţi Erasmus. 

 Viitorul Summit european. Deputaţii europeni vor să îşi aducă 
contribuţia înainte de reuniunea Consiliului European din 22-23 iunie a.c., în cadrul 
căruia se vor trata negocierile Brexit, inclusiv procedura pentru transferul agenţiilor 
europene care se află în prezent în Regatul Unit al Marii Britanii. De asemenea, pe 
ordinea de zi se va afla dezbaterea privind migraţia, securitatea şi apărarea alături de dl 
Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene şi Preşedinţia malteză a 
Consiliului UE.   

 Disparitatea de gen în materie de pensii.  Deputaţii europeni vor 
prezenta o serie de propuneri destinate să abordeze disparitatea de gen în materie de 
pensii, care se ridica la 39,4 % în anul 2014 în UE şi a crescut în jumătate din statele 
membre ale UE, în ultimii cinci ani.    
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 Balcanii de Vest:  rapoartele privind progresele înregistrate în 
anul 2016.  Parlamentul organizează revizuirea anuală a eforturilor de reformă făcute 
de Serbia şi Kosovo în vederea aderării la UE şi  va vota două rezoluţii în acest sens.   

 Glifosatul.  Comisia Europeană va fi obligată să declare dacă va investiga 
acuzaţiile de influenţă din partea Monsanto referitor la aprobarea de către UE a 
substanţei erbicide glifosat. O întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei 
Europene afirmă că corespondenţa din partea companiei, dezvăluită recent, pune la 
îndoială credibilitatea unui număr de studii sponsorizate de Monsanto.   

 Economia bazată pe partajare şi rolul platformelor online.  
Provocările legate de economia „colaborativă” sau „partajarea”, inclusiv concurenţa 
loială, drepturile lucrătorilor şi respectarea normelor fiscale, precum şi rolul 
platformelor online în lupta împotriva răspândirii ştirilor false sunt abordate în două 
rezoluţii distincte, fără caracter obligatoriu.   

Din agenda săptămânii - comisii 

 

 Impozitare/ multinaţionale. Companiile multinaţionale, care îşi 
desfăşoară activitatea în UE vor trebui să publice informaţii privind locul în care 
realizează profit şi taxele pe care le plătesc pentru fiecare ţară în parte, conform 
proiectului care va fi votat de către comisia Comisia pentru afaceri economice şi 
monetare (ECON) şi Comisia pentru afaceri juridice (JURI). 

 Reforma sistemului de azil din UE.  Un proiect pentru armonizarea  
standardelor pentru a stabili dacă o persoană are nevoie de protecţie internaţională şi 
definirea drepturilor de care ar trebui să beneficieze acestea, va fi supus la vot în cadrul 
Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne.  Textul propune, printre altele, 
durata permiselor de şedere acordate refugiaţilor.   

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio 

Tajani 

 

Marţi, 13 iunie 2017 

 Va prezida ceremonia de sărbătorire a celei de-a 30-a aniversări a 
programului Erasmus+, în cadrul sesiunii plenare a PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 12 iunie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit. Schimb de opinii cu 
privire la situaţia actuală a propunerii privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice (Luxemburg). 

Luni – marţi, 12 – 13 iunie 2017 

 Conferinţa Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA) 
cu tema: monitorizarea datelor de zbor 2017 (Cologne, Germany). 

Miercuri – joi, 14 – 15 iunie 2017 

 Conferinţa internaţională privind siguranţa aviaţiei organizată de 
Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA) (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 15 iunie 2017 

 Reuniunea Eurogrup (Luxemburg). 

Joi – vineri, 15 -16 iunie 2017 

 Reuniunea ministerială în domeniul justiţiei şi afacerilor interne UE-SUA 
(Malta). 

Vineri, 16 iunie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, 
sănătate şi consumatori (Luxemburg); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare 
(Luxemburg). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni - joi, 12 - 15 iunie 2017 

 Conferinţa europeană privind reţelele şi comunicaţiile EUCNC 2017 
(Oulu, Finlanda); 

 Conferinţa şi expoziţia europeană privind  biomasa (Stockholm, Suedia). 

Marţi, 13 iunie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Marţi - vineri, 13 - 16 iunie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va efectua o vizită oficială în Grecia. Va participa la evenimentul Rezilienţa 
oraşelor, în Atena, împreună cu dl Yiorgos Kaminis, primarul Atenei şi se va întâlni cu 
reprezentanţii comunităţii române din oraş. Va efectua o vizită în Chios, Grecia unde se 
va întâlni cu dna Christiana Kalogirou, guvernatorul regiunii Egee de nord, cu primarii 
din regiune şi va vizita proiectele finanţate din fonduri europene "Mastiha Museum" 
and "Nea Moni". În Leros, Grecia se va întâlni cu dl George Hadjimarkos, guvernatorul 
regiunii Egee de nord şi cu primarii din regiune şi va vizita proiectul finanţat din 
fonduri europene "Artemis Leros Boatyard". De asemenea, va susţine un discurs în 
cadrul evenimentului privind antreprenoriatul, inovarea şi specializarea inteligentă, 
organizat de reprezentanţii regiunii Attica. De asemenea, va vizita proiectele finanţate 
din fonduri europene ”State Museum of Modern Art” şi ”Institute of Geodynamics 
National Observatory of Athens”, însoţită de dna Rena Dourou, guvernator al regiunii. 
Se va întâlni cu dl Dimitri Papadimitriou, ministrul economiei şi dezvoltării şi cu dl 
Alexis Charitsis,  ministru delegat pentru economie şi dezvoltare din Grecia. 

 

http://www.eucnc.eu/
http://www.gein.noa.gr/en/
http://www.gein.noa.gr/en/
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Marţi - miercuri, 13 - 21 iunie 2017 

 Aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Consiliului European pentru 
Cercetare (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 15 - 16 iunie 2017 

 Adunarea digitală 2017: O Europă digitală – investind în viitor 
(Valletta, Malta); 

 Conferinţa privind amenajarea spaţiului maritim, abordând 
interacţiunile dintre uscat şi mare (Malta); 

 Evenimentul la nivel înalt privind regiunea arctică „către o politică arctică 
durabilă – abordări inovatoare” (Oulu, Finlanda). 

Joi - vineri, 15 - 16 iunie 2017 

 Dl Vytenis Andriukaitis, comisarul european responsabil pentru sănătate 
şi siguranţa alimentară se va întâlni cu dl  Florian-Dorel Bodog, ministrul sănătăţii din 
România (Luxembourg).  

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Luni, 12 iunie 2017 

 Se va afla în Strasbourg, Franţa unde se va întâlni cu dl Nicolas Schmit, 
ministrul muncii din Luxembourg, cu dl Sergei Stanishev, preşedintele Partidului 
Socialiştilor Europeni (PSE), cu dna Pervenche Berès, membru al Parlamentului 
European şi cu dna Maria João Rodrigues, membru al Parlamentului European, pentru 
un schimb de opinii cu privire la propunerea Comisiei Europene privind Pilonul 
european al drepturilor sociale; 

 Se va întâlni cu dl Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular 
European (PPE).  

Marţi, 13 iunie 2017 

 Se va adresa plenului Parlamentului European cu ocazia celei de-a 30-a 
aniversare a programului Erasmus+. Se va întâlni cu dl Ximo Puig, preşedintele 
Guvernului regional din Valencia, Spania; 

 Va participa la  reuniunea Partidului Popular European (PPE) din 
Parlamentul European. 

Miercuri, 14 iunie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European 
cu privire la pregătirea următoarei reuniuni a Consiliului European.  
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Joi, 15 iunie 2017 

 Îl va primi pe dl Geert Bourgeois, ministru-preşedinte al Flandrei, Belgia. 
De asemenea, va susţine discursul privind Viitorul Europei în cadrul conferinţei 
organizate de „Cercle de Belœil”; 

 Se va întâlni cu dl Yves Pozzo di Borgo şi cu dl Simon Sutour, membrii ai 
Senatului Franţei. 

 

 

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

 

 

Luni- 12 iunie2017 

 Va primi vizita oficială a dlui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici 
Iugoslave a Macedoniei. 

 

Marţi,  13 iunie 2017 

 Va participa la Forumul Oslo care va fi co-găzduit de ministrul de afaceri 
externe al Norvegiei şi de Centrul pentru dialog umanitar, la Oslo, Norvegia. 

 

Joi, 15 iunie 2017 

- Va lua parte la evenimentul la nivel înalt al UE pentru regiunea arctică 
„către o politică arctică durabilă – abordări inovatoare” care va avea loc la Oulu, 
Finlanda. 
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