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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii şi grupuri - Bruxelles 
 

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) 

Controale pentru maşini mai bune - Norme noi pentru testarea mediului şi a 
siguranţei automobilelor noi mai independente şi de a îmbunătăţi supravegherea celor 
aflate deja în circulaţie1. Legislația propusă îmbunătăţeşte supravegherea maşinilor 
aflate deja în circulaţie, permite Comisiei Europene să efectueze controale asupra 
vehiculelor şi să iniţieze retrageri de pe piață. 

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) 

Banca Centrală Europeană (BCE) - Preşedintele, Mario Draghi, va prezenta 
perspectiva BCE asupra evoluţiilor economice şi monetare. Discuţia cu membrii 
Parlamentului European ar trebui să acopere, de asemenea, programul de relaxare 
cantitativă a BCE pe fondul creşterii inflaţiei.   

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 

Schengen  - o propunere de prelungire suplimentară de 3 luni a controalelor 
temporare la frontierele interne în Austria, Danemarca, Germania, Suedia şi Norvegia 
va fi dezbătută de către deputaţii europeni. Aceste controale au fost reintroduse pentru 
prima dată în luna mai 2016, ca răspuns la fluxurile de migraţie în creştere2.  

                                                           

1 2016/0014(COD) - COM(2016)0031 - Propunere de regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, 
precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.  

2 COM(2017)40 - Propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de formulare a unei 
recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe 
excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen. 
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Comisia pentru spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi 
evaziunea fiscală (PANA) 

Anchetă privind impozitarea – în cadrul lucrărilor Comisiei PANA se va discuta 
despre ce se poate face pentru a se evita crearea de offshore-uri secrete. La discuţii vor 
participa reprezentanţi ai băncilor, contabili, avocaţi şi jurnalişti din Consorţiul 
Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie3.  

Grupurile politice  

Deputaţii europeni se vor pregăti pentru votul privind ratificarea acordului 
comercial UE-Canada (CETA), noi măsuri de combatere a terorismului şi consolidarea  
controalelor la frontierele externe, folosind bazele de date, dar şi pentru o reformă a 
pieţei carbonului UE (EU ETS). De asemenea, vor pregăti propuneri de rezoluţii pentru 
a evalua rolul informatorilor în protejarea intereselor financiare ale UE şi normele de 
drept civil pentru robotică.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 
dl Antonio Tajani 
 

Luni, 6 februarie 2017 

- Întrevedere cu dl Bernard Cazeneuve, prim-ministru al Franţei; 

- Întrevedere cu dl  Ilham Aliyev, preşedintele Republicii Azerbaidjan.  

Marţi, 7 februarie 2017 

- Întrevedere cu dl Igor Dodan, preşedintele Republicii Moldova. 

Miercuri, 8 februarie 2017  

- Întrevedere cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European; 

- Întrevedere cu dl Hashim Thaci, preşedintele Republicii Kosovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Audiere publică privind „Rolul avocaţilor, al contabililor şi al bancherilor în dosarul Panama”  
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201702/PANA/PANA%282017%290209_1P/sitt-3920484
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PRESEDINȚIA MALTEZĂ A 
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 6 februarie 2017 

− Consiliul afaceri externe 

Consiliul va discuta despre situația politică din Libia la un an de la constituirea 
guvernului de uniune națională, precum și despre modul de abordare a migrației 
neregulamentare împreună cu Libia și cu țările învecinate acesteia. Miniștrii afacerilor 
externe vor discuta, de asemenea, despre situația din Egipt și din Ucraina. 

Marți, 7 februarie 2017 

− Consiliul afaceri generale 

Consiliul va începe pregătirile pentru Consiliul European din 9 și 10 martie 2017 
și va asista la o prezentare din partea Comisiei axată pe comunicarea acesteia privind 
următorii pași către un viitor european durabil. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 
Luni, 6 februarie 2017 

− Comisia va prezenta o evaluare periodică a punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE. Această evaluare va cuprinde:  

 28 rapoarte de țară ce vor oferi o imagine de ansamblu asupra modului în 
care politica și legislația de mediu sunt puse în aplicare, precum și 
punctele forte și slabe identificate în fiecare stat membru; 

 o comunicare care va rezuma concluziile rapoartelor de țară; 
 recomandări. 

Marți, 7 februarie 2017 

− Dna Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, va avea o 
întrevedere cu dl dl Nils Ušakovs, primarul orașului Riga, precum și cu  dl Eberhard van 
der Laan, primarul orașului Amsterdam. 

Miercuri, 8 februarie 2017 

− Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

9- 12 februarie 2017 

− Dna Corina Crețu, comisar european pentru politică regională va efectua o 
vizită oficială în Italia. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 
Mogherini 
 

Luni, 6 februarie 2017 

− Va prezida Consiliul de afaceri externe, la Bruxelles; 

− Va avea o întrevedere cu ministrul de externe din Bosnia şi Herzegovina, dl Igor 
Crnadak. 

 

Marţi, 7 februarie 2017 

− Va avea o întrevedere cu  preşedintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon. 
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