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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – plen  

 

 Siguranţa maşinii1. Sistemele de asistenţă a şoferului pentru a preveni 
accidentele, în special prin implicarea bicicliştilor şi a pietonilor, ar trebui să devină 
obligatorii în dotarea maşinilor noi, se precizează într-un proiect de raport, care va fi 
votat pe data de 14 noiembrie a.c.  

 Paradisuri fiscale2. Dezvăluirile continue din media despre evaziunea fiscală 
la scară largă, folosind off-shore, vor fi supuse dezbaterii cu reprezentanţii Consiliul şi 
ai  Comisiei Europene, pe data de 14 noiembrie a.c.   

 Anti-dumping3. Parlamentul European va vota un acord informal cu statele 
membre privind noile norme care se referă la protecţia împotriva importurilor care fac 
obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, de 
protejare a industriilor, lucrătorilor şi consumatorilor din UE. Acestea includ dispoziţii 
privind respectarea normelor internaţionale, a standardelor de mediu şi de muncă în 
cadrul anchetelor anti-dumping. (Dezbatere şi vot pe data de 14 - 15 noiembrie a.c.) 

 Malta4. Supremaţia legii din Malta va fi subiectul de dezbatere din data de 14 
noiembrie a.c., în urma asasinării brutale a jurnalistului Daphne Caruana Galizia, 

                                                           

1 Salvarea vieţilor: creşterea siguranţei maşinilor în UE - 2017/2085(INI) 
2 Lucrări de paradis - 2017/2956(RSP) 
3 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping 
din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi a Regulamentului (UE) 2016/1037 
privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene COM(2016)721 final - 2016/0351(COD) 

4 Supremaţia legii în Malta - 2017/2935(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2085(INI)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2956(RSP)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0351(COD)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2935(RSP)&l=ro
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cunoscută pentru anchetele sale în domeniul corupţiei. Pe data de 15 noiembrie a.c., 
deputaţii europeni vor vota o rezoluţie privind acest subiect.  

 Polonia5. Situaţia statului de drept şi respectarea democraţiei vor fi supuse 
dezbaterilor şi votului pe data de 15 noiembrie a.c.  

  Azil6. Parlamentul European este gata să înceapă discuţiile, pe data de 15 
noiembrie a.c.,  cu guvernele UE în ceea ce priveşte revizuirea regulilor de la Dublin, 
deoarece este posibilă aprobarea mandatului de negociere în plenul sesiunii. Prin 
normele modificate se asigură distribuirea solicitanţii de azil în mod echitabil în toate 
ţările UE, indiferent de locul de intrare  în UE. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European,                      
dl Antonio Tajani 

 

 Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg 

 Întâlnire de lucru cu vicepreşedintele PE dna Heidi Hautala; 

 Va prezida lucrările plenului parlamentului.  

 

 Marţi 14 noiembrie 2017 - Strasbourg 

 Va participa la o întâlnire cu nominalizaţii la premiul LUX;  

 Va participa la Ceremonia de decernare a premiului LUX; 

 Va participa la Ceremonia prilejuită de numirea Spaţiului de presă după 
jurnalista Daphne Caruana Galizia7. 

 

 Miercuri, 15 noiembrie 2017  - Strasbourg 

 Întrevedere cu dl Andrej Kiska, preşedintele Republicii Slovace; 

 Va participa la şedinţa solemnă a PE prilejuită de vizita preşedintelui Republicii 
Slovace, dl Andrej Kiska.   

 

 Joi, 16 noiembrie 2017 - Stockholm - Vizită oficială în Suedia 

 Va fi primit în audienţă la Palatul Regal; 

                                                           

5 Situaţia statului de drept şi a democraţiei în Polonia - 2017/2931(RSP) 
6 Planul de iarnă pentru solicitanţii de azil - 2017/2958(RSP) 
7 Daphne Anne Caruana Galizia - jurnalist şi scriitor maltez - este cea care a raportat evenimente 

politice din Malta, concentrându-se în mod special pe investigaţii privind corupţia guvernamentală, 
nepotismul, spălarea banilor, legăturile dintre industria on-line a jocurilor de noroc din Malta şi crima 
organizată, precum şi cartelul de contrabandă cu petrol. La data de 16 octombrie 2017, Daphne Caruana 
Galizia a murit într-un accident de maşină, în timp ce conducea aproape de casa ei din Bidnija, accident 
care s-a dovedit a fi de fapt un atac cu bombă la autoturismul său. Ea mai fusese ameninţată cu moartea 
în repetate rânduri. În prezent, făptuitorul este necunoscut.  

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2931(RSP)&l=ro
http://parltrack.euwiki.org/dossier/2017/2958(RSP)
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 Se va întâlni cu dl Urban Ahlin, preşedinte Riksdagului, Parlamentul suedez, şi 
cu  deputaţi din Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru Uniunea Europeană 
şi din partea Comisiei de anchetă privind activitatea Riksdagen, pentru a discuta 
diverse probleme care vizează UE. 

 

 Vineri, 17 noiembrie 2017 – Gothenburg, Suedia 

 Va participa la reuniunea informală a Consiliului European, care va avea loc la 
Eriksbergshallen - insula Hisingen, Gothenburg. Reuniunea se va desfăşura pe mai 
multe sesiuni: sesiunea de primire, sesiunea introductivă, 3 sesiuni de discuţii paralele, 
remarci finale şi ceremonia de semnare a Pilonului European al Drepturilor Sociale. Ea 
va fi urmată de o poză de grup şi de prânzul pentru şefii de stat, de guvern din UE şi 
şefii instituţiilor UE, precum şi de o conferinţă de presă. 
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PRESEDINŢIA ESTONĂ A     
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 Luni – marţi, 13 - 14 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, Belgia). 

 Marţi, 14 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului Spaţiului Economic European (Bruxelles, Belgia). 

 Miercuri, 15 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale - pe tema coeziunii 
(Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Albania (Bruxelles, 
Belgia). 

 Joi, 16 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Serbia (Bruxelles, 
Belgia). 

 Vineri, 17 noiembrie 2017 

 Reuniunea informală a celor 28 de şefi de state sau de guverne pe tema 
educaţiei şi culturii. 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare cu privire la 
buget (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Kosovo (Bruxelles, 
Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 Marţi, 14 noiembrie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va avea o întâlnire cu dna Mona Keijzer, secretar de stat pentru afaceri 
economice şi schimbări climatice din Ţările de Jos. 

 

 Miercuri, 15 noiembrie 2017 

 Conferinţa cu titlul „Decarbonizarea sectorului transporturilor: inovarea 
mobilităţii inteligente pentru oraşe sustenabile” (Bruxelles, Belgia). 

 

 Joi, 16 noiembrie 2017 

 Ziua europeană a energiei: „Soluţii în materie de energie curată pentru 
decarbonizare, creştere economică şi locuri de muncă” (Bonn, Germania). 

 

 Vineri, 17 noiembrie 2017 

 Summit-ul social pentru locuri de muncă şi creştere economică echitabilă 
(Gothenburg,  Suedia); 

 Evenimentul cu titlul „Digitalizarea lanţurilor valorice agricole şi 
alimentare” (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va primi vizita dlui Constantin Chiriac, directorul Teatrului naţional „Radu 
Stanca” din Sibiu, România. 

 

https://www.socialsummit17.se/
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Din agenda preşedintelui Comisiei Europene,                                 
dl Jean-Claude Juncker 

 

 Luni, 13 noiembrie 2017 

 Întâlnire de lucru cu dl Joseph Daul, preşedintele Partidului Popular 
European (PPE) şi cu dl Manfred Weber, preşedintele grupului PPE din Parlamentul 
European. 

 

 Miercuri, 15 noiembrie 2017 

 Va participa la „Dialogul cu cetăţenii” împreună cu dl Oliver Paasch, 
ministru-preşedinte al Comunităţii germanofone din Belgia, cu dl Karl-Heinz Lambertz, 
preşedintele Comitetului European al Regiunilor şi cu dl Pascal Arimont, membru al 
PPE din Parlamentul European (Sankt Vith, Belgia). 

 

 Joi - vineri, 16 - 17 noiembrie 2017 

 Va participa la reuniunea extraordinară a partenerilor sociali, înaintea 
Summit-ului social pentru locuri de muncă şi creştere economică echitabilă 
(Gothenburg, Suedia). 

 

 Vineri, 17 noiembrie 2017 

 Va găzdui Summit-ul social pentru locuri de muncă şi creştere economică, 
împreună cu dl Stefan Löfven, prim-ministrul Suediei. De asemenea, va participa la 
prânzul de lucru al liderilor şi vor aborda tema educaţia şi cultura. 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

 Luni, 13 noiembrie 2017 

 Va prezida reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, 
Belgia). 
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