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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii, grupuri 

 

 Parlamentul European va organiza, în data de 21 martie a.c., evenimentul 
„Parlamentul pentru cetăţeni”, pentru a sărbătorii 60 de ani de la semnarea 
Tratatelor de la Roma. Vor participa cetăţeni din întreaga Uniune Europeană care 
vor avea prilejul să dezbată viitorul lor. 

 Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
(IMCO) va dezbate, în cadrul lucrărilor sale din data de 21 martie a.c., care sunt 
metodele cele mai eficiente împotriva fraudei on-line, urmărind ca autorităţile 
naţionale să capete mai multe competenţe pentru a pune în aplicare drepturile 
consumatorilor, în conformitate cu normele care vor fi votate1.  

 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 
va analiza, pe 22 martie a.c., situaţia actuală a statului de drept din Polonia, precum şi 
referendumul din Elveţia şi libertatea de circulaţie, în 
prezenţa prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans.  

 De asemenea, deputaţii vor avea un schimb 
de opinii asupra unui proiect de program referitor la 
dezbaterea privind democraţia şi justiţia în 
România, ca urmare a deciziei din plenul 
Parlamentului European din 1 februarie a.c.  

 

 

                                                           

1 Examinarea proiectului de raport privind platformele online şi piaţa unică digitală, raportori Henna 
Virkkunen (PPE), Philippe Juvin (PPE) - 2016/2276(INI) - COM(2016)0288 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201703/IMCO/IMCO(2017)0320_1/sitt-4053111
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201703/LIBE/LIBE(2017)0322_1/sitt-4053121
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2276(INI)
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0288
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Comisia LIBE se va exprima prin vot asupra 
aplicării procedurii simplificate [articolul 50 alineatul 
(1), „fără amendamente”] – a raportului privind 
schimbul automatizat de date în ceea ce priveşte datele 
dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franţa, Republica 
Cehă, Lituania, Ţările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, 
Malta, România şi Finlanda, precum şi a raportului 
privind schimbul automatizat de date în ceea ce priveşte 
înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, 
România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia 
şi Ungaria.  

 Comisia pentru afaceri juridice (JURI)  va dezbate şi vota, în data 
de 23 martie a.c., un proiect de directivă referitor la schimbul transfrontalier între 
Uniune şi ţări terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi altor obiecte 
protejate de drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, 
cu probleme de vedere sau cu alte dizabilităţi de lectură. Propunerea de directivă2 
prevede excepţii privind drepturile de autor pentru a facilita accesul la cărţi şi alte 
materiale de imprimare pentru nevăzători şi persoane cu deficienţe de vedere. Astfel, o 
serie de lucrări ar putea fi disponibile în formate accesibile on-line (Biblia, e-cărţi şi 
audiobook). 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl 
Antonio Tajani 

 

 Miercuri, 22 martie 2017  

 Va participa la inaugurarea monumentului ridicat în memoria victimelor 
atacurilor teroriste de la Bruxelles, care a avut loc în urmă cu un an, în Piaţa Schuman. 

 Întrevedere cu dl Marcelo Rebelo de Sousa, preşedintele Republicii 
Portugalia.  

 

 Joi, 23 martie 2017  

 Întrevedere cu dna Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepreşedintele 
Republicii Panama. 

 

 Vineri, 24 martie 2017 – Norcia şi Roma - Italia 

 Va participa la reuniunea specială a Conferinţei Preşedinţilor din 
Parlamentul European (Preşedintele PE şi liderii grupurilor politice) şi a Biroului 
(vicepreşedinţii şi chestorii) unde se va evalua situaţia din regiunea afectată de 

                                                           

2 COM(2016)596 - 2016/0278 (COD) - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor şi altor obiecte protejate prin drepturi de autor 
şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de 
citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201703/JURI/JURI(2017)0322_1/sitt-4058885
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recentele cutremure din Norcia - Italia.  La reuniune va fi prezent şi prim-ministrul 
italian Paolo Gentiloni;  

 Va vizita zonele afectate de recentele cutremure din Norcia; 

 Va avea o întrevedere cu Sanctitatea Sa Papa Francisc.  

 

 Sâmbătă, 25 martie 2017 - Roma 

  Va susţine un discurs la evenimentul care va marca celebrarea celor 60 de 
ani de la Tratatele de la Roma, în Campidoglio. Vor participa prim-ministrul italian, dl 
Paolo Gentiloni, preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk, preşedintele 
Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, prim-ministrul maltez, dl Joseph Muscat 
şi reprezentanţi ai statelor membre.  
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 20 martie 2017 

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

 

Luni - joi, 20 - 23 martie 2017 

  Conferinţa europeană pentru tineret (Qawra, Malta). 

 

Marţi, 21 martie 2017 

 Reuniunea miniştrilor responsabili pentru afaceri economice şi financiare 
(Luxembourg); 

 Ziua consumatorului european organizată de Comitetul Economic şi 
Social European (CESE) împreună cu preşedinţia malteză a Consiliului UE (St Julian's, 
Malta). 

 

Joi - vineri, 23 - 24 martie 2017 

 Reuniunea reţelei Oficiului european pentru selecţia personalului (EPSO) 
(Sliema, Malta); 

 Conferinţa cu tema: ”Fondul social european: Trecut, prezent şi viitor” 
(San Lawrenz, Malta). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 20 martie 2017 

 Preşedintele Comisie Europene, dl Jean-Claude Junker, se va întâlni cu 
fostul prim-ministru al României, dl Dacian Cioloş. 

Marţi, 21 martie 2017 

 Dl Jyrki Katainen, vicepreşedinte al CE şi comisar european responsabil 
pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, va avea o întrevedere cu 
dl Viorel Ştefan, ministrul finanţelor publice din România (Bruxelles, Belgia); 

 Dl Miguel Arias Cañete, comisar european responsabil pentru politici 
climatice şi energie, se va întâlni cu fostul prim-ministru al României, dl Dacian Cioloş; 

 Dl Vytenis Andriukaitis, comisar european responsabil pentru sănătate şi 
siguranţă alimentară, va avea o întrevedere cu dl Petre Daea, ministrul agriculturii şi 
dezvoltării rurale din România; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va participa la conferinţa ”Politica de coeziune şi modul în care se pot atrage 
fondurile europene în România”, unde vor participa 70 de primari şi preşedinţi ai 
Consiliilor judeţene din Neamţ, Mehedinţi, Brăila, Bacău (Bruxelles, Belgia); 

 Dl Carlos Moedas, comisar european responsabil pentru cercetare, ştiinţă 
şi inovare, va avea o întrevedere cu dl Şerban Constatin Valeca, ministrul cercetării şi 
inovării din România. 
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Miercuri, 22 martie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va participa la reuniunea cu tema: ”Viitorul politicii de coeziune a UE după 
2020” unde vor fi prezenţi dna Beate Merka, ministru de stat pentru afaceri europene şi 
relaţii interne al Bavariei şi dl Fritz Jaeckel, ministru de stat şi şef al Cancelariei de Stat 
al Saxoniei (Bruxelles, Belgia).  

Joi, 23 martie 2017 

 Conferinţa #FinTechEU cu tema: ”Sunt reglementările UE adecvate 
pentru noile tehnologii financiare?” (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dna Rena Dourou, guvernator regional al regiunii Attica, din 
Grecia. De asemenea, dna Corina Creţu va participa la evenimentul cu tema: ”Oraşele 
metropolitane în viitoarea politică de coeziune” şi cu acest prilej se va întâlni cu o 
delegaţie a primarilor din  oraşe europene (Bruxelles, Belgia).  

Vineri, 24 martie 2017 

 Conferinţa privind rolul organizaţiilor interprofesionale în cadrul lanţului 
alimentar de aprovizionare (Bruxelles, Belgia); 

 ”Dialogul cetăţenilor” cu dl Phil Hogan, comisarul european responsabil 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală, cu dl Tomislav Tolušić, ministru agriculturii din 
Croaţia şi cu dna Marijana Petir, membru al Parlamentului European [Grupul 
Partidului Popular European (Creştin Democrat)] (Zagreb, Croaţia); 

 Conferinţa cu tema: ”Soluţii energetice inovatoare pentru regiunile şi 
oraşele europene”, ocazie cu care se va lansa Platforma pentru schimbul de cunoştinţe 
în domeniul energiei (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu ministrul-preşedinte al regiunii Valonia şi cu primarul 
oraşului Charleroi. De asemenea, va vizita proiectul de reînnoire urbană finanţat din 
fonduri europene ”Quai 10” (Charleroi, Belgia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quai10.be/
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Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 

afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 

Mogherini 

 

 

 

Luni, 20 martie 2017 

 Va susţine un discurs la deschiderea Conferinţei internaţionale Carnegie 
2017 pentru politica nucleară, care va avea loc la Washington, Statele Unite ale 
Americii. 

 

Marţi, 21 martie 2017 

 Va avea întrevederi oficiale cu membri ai administraţiei şi ai Congresului 
Statelor Unite, la Washington. 

 

Miercuri, 22 martie 2017 

 Va participa la o reuniune privind “Coaliţia globală împotriva Da’esh”, 
organizată de către Departamentul de stat al Statelor Unite ale Americii, care va avea 
loc la Washington. 

 

 Vineri, 24 martie 2017 

   Va participa la un dialog cu cetăţenii organizat cu ocazia aniversării a 60 
de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, la Roma, Italia. 
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