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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii şi reuniunile grupurilor 

politice - Bruxelles 

 

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru transport şi turism (TRAN)  

- Adoptarea proiectului de aviz privind guvernanţa internaţională a 
oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 
2030 - 2017/2055(INI) - JOIN(2016)0049; 

- Adoptarea proiectului de aviz referitor la adaptarea la articolele 290 şi 291 
din Tratatul privind funcţionarea UE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea 
procedurii de reglementare - 2016/0400(COD) - COM(2016)0799; 

- Examinarea proiectului de aviz privind accelerarea inovării în domeniul 
energiei curate - 2017/2084(INI) - COM(2016)0763; 

- Examinarea amendamentelor privind Salvarea de vieţi: Sporirea 
siguranţei vehiculelor în UE - 2017/2085(INI) - COM(2016)0787; 

- Prezentarea Direcţiei  generale pentru  mobilitate şi transporturi DG 
MOVE, din cadrul Comisiei Europene, referitoare la propunerea de revizuire a 
Regulamentului 868/2004 (privind concurenţa în domeniul transportului aerian). 

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)   

- Dialogul monetar cu dl Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale 
Europene; 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home.html
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- Examinarea amendamentelor şi adoptarea proiectului de raport referitore 
la rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanţelor în caz de 
insolvenţă - 2016/0363(COD) - COM(2016)0853; 

- Adoptarea proiectului de poziţie, sub formă de amendamente, privind 
adaptarea la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea UE a unei serii de 
acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - 
2016/0400(COD) - COM(2016)0799; 

- Adoptarea proiectului de aviz privind combaterea inegalităţilor ca mijloc 
de impulsionare a creării de locuri de muncă şi a creşterii economice - 2016/2269(INI). 

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru comerţ internaţional (INTA)  

- Examinarea proiectului de raport privind documentul Către o strategie a 
comerţului digital - 2017/2065(INI); 

- Schimb de opinii privind analiza selectivă a investiţiilor străine în 
sectoarele strategice; 

- Adoptarea proiectului de aviz privind Acordul de parteneriat şi cooperare 
consolidat între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Kazahstan, pe de altă parte - 2017/2035(INI); 

- Adoptarea proiectului de aviz referitor la Strategia UE-Africa: stimularea 
dezvoltării -  2017/2083(INI); 

- Schimb de opinii cu părţile interesate cu privire la evoluţiile înregistrate în 
Uzbekistan în urma adoptării Protocolului UE-Uzbekistan privind produsele textile; 

- Schimb de opinii cu trimisul special la UE dl Ramon M. López, secretar 
pentru comerţ şi industrie din partea Republicii Filipine; 

- Schimb de opinii cu dl Mats Harborn, preşedintele Camerei de Comerţ a 
UE în China. 

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru control bugetar (CONT)  

- Adoptarea proiectului de raport referitor la descărcarea de gestiune 2015 - 
Bugetul general al UE - Consiliul şi Consiliul European -  COM(2016)0475; 

- Adoptarea proiectului de raport privind controlul cheltuielilor şi 
monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor referitoare la Garanţia pentru 
tineret a UE - 2016/2242(INI).  

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
(IMCO)  

- Examinarea amendamentelor de compromis privind respectarea vieţii 
private şi protecţia datelor cu caracter personal în comunicaţiile electronice şi 
abrogarea Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile 
electronice) - 2017/0003(COD) - COM(2017)0010; 

- Adoptarea proiectului de aviz referitor la accesul bunurilor şi al serviciilor 
din ţări terţe pe piaţa internă a achiziţiilor publice din Uniune şi procedurile de 
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sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor şi al serviciilor din Uniune pe 
pieţele achiziţiilor publice din ţările terţe - 2012/0060(COD) - COM(2016)0034. 

25 septembrie a.c. 

 Subcomisia pentru drepturile omului (DROI)  

- Audierea publică cu privire la drepturile persoanelor LGBTI în afara UE şi 
punerea în aplicare a orientărilor UE. 

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI)  

- Audierea publică cu tema „O analiză comparativă a politicilor agricole 
practicate pe plan internaţional. Lecţii pentru Europa?” 

- Prezentare făcută de delegaţiile germană şi maghiară la Consiliul 
agricultură şi pescuit privind Declaraţia europeană referitoare la soia; 

- Prezentare a dlui Jerzy Bogdan Plewa, directorul General al DG AGRI, 
privind Raportul de activitate pe anul 2006  — Performanţele PAC. 

25 septembrie a.c. 

 Comisia pentru pescuit (PECH),  

- Examinarea proiectului de raport privind măsurile de gestionare, 
conservare şi control aplicabile în zona convenţiei Organizaţiei regionale de gestionare 
a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) - 2017/0056(COD) - COM(2017)0128 şi 
stabilirea termenului de depunere a amendamentelor; 

- Schimb de opinii privind optimizarea lanţului valoric în sectorul 
pescuitului din UE -  2017/2119(INI);  

- Schimb de opinii cu reprezentanţii Comisiei Europene privind cotele de 
anghilă în Marea Baltică pentru 2018; 

- Schimb de opinii cu reprezentanţii Comisiei Europene cu privire la actele 
delegate şi actele de punere în aplicare. 

26 septembrie a.c. 

 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 fiscal (PANA)  

- Audierea publică cu  tema „Planificarea fiscală - încalcă personalităţile şi 
companiile dreptul UE?” 

28 septembrie 2017 

 Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
(EMPL)  

- Proiectul de raport privind politicile de garantare a venitului minim ca 
instrument de combatere a sărăciei; 

- Dezbaterea şi adoptarea politicilor economice ale zonei euro - 
2017/2114(INI); 

- Examinarea amendamentelor privind implementarea Strategiei europene 
pentru persoanele cu handicap - 2017/2127(INI) -SWD(2017)0029; 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pana/home.html
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- Examinarea proiectului de aviz referitor la Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru 
servicii şi a facilităţilor administrative aferente, termenul de depunere a 
amendamentelor este 10 octombrie 2017.  

28 septembrie a.c. 

 Reuniunea comună a Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor (IMCO) şi a Comisia pentru afaceri juridice   (JURI); 

- Adoptarea proiectului de raport privind contractele de furnizare de 
conţinut digital - 2015/0287(COD) - COM(2015)0634;  

- Adoptarea proiectului de aviz referitor la guvernanţa internaţională a 
oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD - urilor pentru 
2030 - 2017/2055(INI) - JOIN(2016)0049. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European,                                

dl Antonio Tajani 

 

 Miercuri, 27 septembrie 2017  

 Participă la deschiderea Conferinţei la nivel înalt privind turismul;  

 Întrevedere cu dna María Ángela Holguín, ministrul afacerilor externe din 
Republica Columbia; 

 Întrevedere cu dl David Davis, secretar de stat responsabil pentru 
negocierea ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană;  

 Întâlnire cu dl Klaus-Heiner Lehne, preşedintele Curţii de Conturi. 

 

 Joi, 28 septembrie 2017  

 Participă la Conferinţa preşedinţilor; 

 Summit-ul  pe teme digitale de la Tallinn, Estonia. 

 

 Vineri, 29 septembrie 2017  

 Summit-ul  pe teme digitale de la Tallinn, Estonia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home.html
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PRESEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 Luni, 25 septembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului afaceri generale (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului afaceri generale (articolul 50) (Bruxelles, Belgia).  

 

 Marţi, 26 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema „Vectori ai schimbării pentru sectorul public.  
Aducând guvernele mai aproape de cetăţeni şi întreprinderi în era digitală prin 
intermediul eticii şi încrederii” (Bruxelles, Belgia). 

 

 Miercuri, 27 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema „Tarife de utilizare a infrastructurii în transportul 
terestru -  provocări şi calea de urmat” (Bruxelles, Belgia).  

 

 Miercuri – joi, 27 - 28 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema „Politicile şi practicile de orientare pe tot parcursul 
vieţii” (Tallinn, Estonia). 
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 Miercuri – vineri, 27 - 29 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema „Est şi vest - societăţile civile în cooperare” (Tartu, 
Estonia). 

 

 Joi - vineri, 28 - 29 septembrie 2017 

 Summit-ul  pe teme digitale de la Tallinn (Estonia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

 Luni - vineri, 25 - 29 septembrie 2017 

 Conferinţa şi expoziţia cu tema „Energia solară fotovoltaică europeană” 
(Amsterdam, Olanda). 

 Conferinţa cu tema „Viitorul finanţelor UE”, găzduită de dl Gunther H. 
Oettinger în cadrul căreia dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru 
politica regională,  va susţine un discurs (Bruxelles, Belgia). 

 Dl Vytenis Andriukaitis, comisar european responsabil pentru sănătate şi 
securitate alimentară, va avea o întrevedere, pe data de 25 septembrie 2017, cu dl Florin 
Bodog, ministrul sănătăţii din România şi cu dl Victor Negrescu, ministrul delegat 
pentru afaceri europene al României. 

 

 Marţi, 26 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema „Reinventarea materialelor plastice – închiderea 
cercului” (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Elzbieta Bienkowska, comisar european pentru piaţa internă, 
industrie, spirit antreprenorial şi IMM-uri, va avea o întrevedere cu dl Mircea-Titus 
Dobre, ministrul turismului din România;  

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională,  va avea o întrevedere cu dl Mircea-Titus Dobre, ministrul pentru turism al 
României. 
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 Miercuri – joi, 27 – 28 septembrie 2017 

 Reuniunea Colegiului comisarilor; 

 Cea de-a 4-a conferinţă a Parteneriatului european pentru inovare -
inovarea în domeniul apei - „Eliminarea lacunelor, crearea oportunităţilor” (Porto, 
Portugalia); 

 Dl Maros Sefcovic, vicepreşedinte al Comisiei Europene, comisar 
european responsabil pentru uniunea energiei, se va afla la Bucureşti, la o dezbatere 
sub forma unei mese rotunde la nivel înalt în cadrul Summit-ului Aspen pentru 
energie. Comisarul pentru energie se va întâlni cu dl Mihai Tudose, prim-ministru al 
României, cu dl Toma-Florin Petcu, ministrul energiei şi va avea o întrevedere cu 
reprezentanţi ai comisiilor pentru energie, transport, industrie şi servicii, ai comisiilor 
pentru afaceri europene din Parlamentul României; 

 Dl Miguel Arias Canete, comisar european responsabil pentru politici 
climatice şi energie, se va afla în Bucureşti, unde va lua parte la Reuniunea ministerială 
a Grupului la nivel înalt pe tema „Interconectării reţelelor de gaze la nivelul regiunii 
Central şi Sud-Est Europene” (Central and South Eastern Europe Gas Conectivity – 
CESEC). 

 

 Joi, 28 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema „Biotehnologii moderne în agricultură: care să 
pregătească calea pentru o inovare responsabilă” (Bruxelles, Belgia); 

 Dl Maros Sefcovic, vicepreşedinte al Comisiei Europene, comisar 
european responsabil pentru uniunea energiei,  va susţine un discurs şi va participa la o 
dezbatere în cadrul evenimentului cu tema „Interconectării reţelelor de gaze la nivelul 
regiunii Central şi Sud-Est Europene” (Central and South Eastern Europe Gas 
Conectivity – CESEC). 

 

 Vineri, 29 septembrie 2017 

 Conferinţa cu titlul „Primarii şi apa” (Porto, Portugalia). 

 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene,                              
dl Jean-Claude Juncker 

 

 Luni, 25 septembrie 2017 

 Întrevedere cu membrii Comisiei de afaceri europene ai Senatului 
olandez; 

 Întrevedere  cu dna Nathalie Loiseau, ministrul pentru afaceri europene 
din Franţa. 
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 Marţi, 26 septembrie 2017 

  Întrevedere cu dl Claude Wiseler, preşedintele grupului parlamentar al 
Partidului Popular Creştin- Social (CSV); 

   Întrevedere cu dl Karl-Heinz Lambertz, preşedintele Comitetului 
regiunilor. 

 

 Miercuri, 27 septembrie 2017 

 Întrevedere cu dl Markus Ederer, secretar de stat din cadrul ministerului 
federal de afaceri externe al Germaniei; 

 Va primi premiul Sparlowe 2017 al Federaţie contribuabililor din Bavaria. 

 

 Joi, 28 septembrie 2017 

  Întâlnire cu dl David Coburn, membru al Parlamentului European; 

 Întrevedere cu dl Yoweri Museveni, preşedintele Ugandei; 

 Va participa la reuniunea informală de lucru dinaintea Summit-ul  pe 
teme digitale de la Tallinn, Estonia.  

 

 Vineri, 29 septembrie 2017 

 Va participa la summit-ul  pe teme digitale de la Tallinn, găzduit de 
preşedinţia estonă a Consiliului UE. 

 

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

 

 Marţi, 26 septembrie 2017 

 Va primi vizita oficială a dlui Tilak Janak Marapana, ministrul de externe 
al Republicii Sri Lanka. 

 

 Miercuri, 27 septembrie 2017 

 Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor; 

 Va lua parte, ca invitat, la panelul „Către un parteneriat Africa-UE 
reînnoit” din cadrul săptămânii africane a grupului S&D, la Bruxelles. 

 

 Joi, 28 septembrie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul conferinţei „Să ne gândim la viitorul 
Europei” cu ocazia celei de a 25-a aniversări de la Tratatul de la Maastricht, la 
Maastricht, Olanda. 
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 Vineri, 29 septembrie 2017 

 Va prezida, alături de comisarul Christos Stylianides, reuniunea 
ministerială informală a miniştrilor de externe ai statelor membre (Djibouti, Ethiopia, 
Kenya, Somalia, Sudan, Sudanul de Sud, Uganda) ale Autorităţii interguvernamentale 
pentru dezvoltare (IGAD), la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a dlui Behgjet Pacolli, ministrul de externe al 
Kosovo. 
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