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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Şedinţă a plenului şi reuniunile comisiilor – Strasbourg, Franţa 

 

 Viitorul Europei - valorificarea procesului de globalizare până 
în 2025. În cursul zilei de 16 mai a.c., deputaţii europeni vor discuta modul în care UE 
poate aborda efectele negative ale globalizării, ca urmare a propunerilor Comisiei 
Europene.  

 Brexit. Deputaţii europeni vor dezbate, în data de 17 mai a.c., împreună 
cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, şi cu reprezentanţi ai Comisiei 
Europene, o parte din orientările de negociere cu Regatul Unit, privind condiţiile de 
retragere.   

 Ce trebuie  făcut pentru ca relocarea refugiaţilor să 
funcţioneze. Membrii Parlamentului European vor dezbate (în data de 16 mai a.c.) şi 
vor vota (în data de 18 mai a.c.) propunerea de rezoluţie „A face ca relocarea să 
funcţioneze”, privind solicitările de relocare adresate statelor membre de a transfera 
refugiaţii din Italia şi Grecia în alte ţări ale UE, după cum au convenit statele membre 
în luna septembrie 2015 (până în prezent, numai aproximativ 18.000 de persoane au 
fost efectiv relocate, adică puţin peste 11% din total).  

  Ungaria. Deputaţii europeni vor vota, în data de 17 mai a.c., o 
propunere de rezoluţie “(…) întrucât cele mai recente evoluţii din Ungaria, şi anume 
legea de modificare a anumitor legi privind creşterea gradului de stricteţe al 
procedurilor în domeniul gestionării frontierelor şi azilului, legea de modificare a 
învăţământului superior la nivel naţional şi propunerea de lege privind transparenţa 
organizaţiilor care primesc sprijin din străinătate au data naştere unor preocupări în 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0296&language=RO
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ceea ce priveşte compatibilitatea lor cu legislaţia UE şi cu Carta drepturilor 
fundamentale.” 

 Siria. Deputaţii europeni vor dezbate, împreună cu dna Federica 
Mogherini, Înaltul reprezentant  al Uniunii pentru afaceri externe şi politică de 
securitate (pe data de 16 mai a.c.) şi vor vota (pe 18 mai a.c.) strategia UE pentru Siria; 
modalităţile şi mijloacele prin care se poate ajunge la încheierea războiului din Siria, 
cea mai gravă criză umanitară de după cel de-al doilea război mondial. 

 Pregătirea summit-ului G7 – declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 
Europene. 

 Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea şi 
proporţionalitatea.  

 Situaţia creştinilor din Orientul Mijlociu. Propunerea de rezoluţie 
urmăreşte şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, ale democraţiei, ale 
statului de drept în general, dar mai ales în Egipt. 

 În cadrul comisiilor permanente se vor dezbate diverse 
proiecte de raport.  

Din agenda preşedintelui Antonio Tajani 

 

 Luni, 15 mai 2017 – Strasbourg, Franţa 

- Întrevedere cu dl Frederic Bierry, preşedintele Consiliului Departamental 
de la Bas-Rhin, Franţa.  

 Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg, Franţa 

- Întrevedere cu dl Moussa Faki Mahamat, preşedintele Comisiei Uniunii 
Africane; 

- Va prezida lucrările şedinţei plenului şi va invita să ţină o alocuţiune pe dl 
Moussa Faki Mahamat, preşedintele Comisiei Uniunii Africane, cu prilejul vizitei sale 
oficiale la Parlament; 

- Întâlnire cu dna Cecilia Wikström, preşedinta comisiilor CPCO1 şi pentru 
petiţii (PETI).  

 Miercuri, 17 mai 2017 

- Va prezida lucrările şedinţei plenului  şi va invita să ţină o alocuţiune pe dl 
Antonio Guterres, Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite; 

- Va avea o întrevedere cu dna Emily O'Reilly, Ombudsmanul European. 

 Joi, 18 mai 2017 

- Va participa la Conferinţa preşedinţilor. 

 Vineri, 19 mai 2017 – Croaţia 

 Va efectua o vizită oficială în Croaţia şi va avea întrevederi cu înalţii 
oficiali din această ţară.  

                                                            

1 CPCO - Conferinţa preşedinţilor de comisie. 



 PRESEDINŢIA MALTEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 15 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului afaceri externe (Luxembourg); 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE-Tadjikistan (Bruxelles, Belgia). 

Luni – marţi, 15 – 16 mai 2017 

 Conferinţele UE pentru tineret (Qawra, Malta);  

 Cea de-a 9-a conferinţă europeană a calităţii (Malta).  

Marţi, 16 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului afaceri generale (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului spaţiului economic european (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 18 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului justiţie şi afaceri interne (Luxembourg). 

Joi - vineri, 18 - 19 mai 2017 

 Reuniunea Consiliului afaceri externe (Apărare) (Luxembourg); 

 Reuniunea informală a miniştrilor energiei. 

Vineri, 19 mai 2017 

 Reuniunea informală la nivel înalt privind eficienţa energetică în regiunea 
mediteraneană (Valletta, Malta). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 15 mai 2017 

 Decernarea premiilor Europa Nostra 2017 – premiul UE pentru 
conservarea patrimoniului cultural, acordat de către dl Tibor Navracsics, comisarul 
european responsabil pentru educaţie, cultură, tineret şi sport. Evenimentul este 
sprijinit prin programul Uniunii Europene Europa creativă (Turku, Finlanda). 

Marţi, 16 mai 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Miercuri - joi, 17 - 18 mai 2017 

 Domnul Tibor Navracsics, comisar european responsabil pentru educaţie, 
cultură, tineret şi sport, va efectua o vizită la Cluj-Napoca, în România, unde va 
participa la Dialogul cu cetăţenii. De asemenea, va vizita castelul Castelul Bánffy de la 
Bonţida, proiect sprijinit prin programul Europa Creativă şi se va întâlni cu 
reprezentanţi ai Fundaţiei Transilvania Trust. 

 Doamna Margrethe Vestager, comisar european responsabil pentru 
concurenţă, va efectua o vizită la Bucureşti, în România, unde se va întâlni cu dl Klaus 
Iohannis, preşedintele României; va participa la Conferinţa aniversară a Consiliului 
Concurenţei din România; va participa la întâlnirea comună cu membri ai 
Parlamentului României; se va întâlni cu dl Sorin Mihai Grindeanu, prim-ministru al 
României, cu dl Toma Florin Petcu, ministrul energiei, cu dl Mihai Tudose, ministrul 
economiei, cu dl Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor şi dl Augustin Jianu, 
ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 

 

http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.transylvaniatrust.ro/index.php/ro/about-us/
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Joi - vineri, 18 - 19 mai 2017 

 Conferinţa Ziua maritimă europeană:  Viitorul mărilor noastre (Poole, 
Marea Britanie). 

Vineri, 19 mai 2017 

 Conferinţa comună a Comisiei Europene şi a Băncii Centrale Europene 
privind integrarea financiară europeană (Bruxelles, Belgia). 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Luni, 15 mai 2017 

 Va susţine un discurs la evenimentul organizat cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a reuniunii constitutive a Parlamentului landului Saxoniei Inferioare 
(Hanovra, Germania). 

Marţi - miercuri, 16 - 17 mai 2017 - Strasbourg, Franţa 

 Se va întâlni cu candidatul pentru funcţia de comisar european din partea 
Bulgariei- doamna Mariya Gabriel; 

 Va primi, împreună cu dl Neven Mimica, comisarul european responsabil 
pentru cooperare internaţională şi dezvoltare, vizita dlui Moussa Faki Mahamat, 
preşedintele Comisiei Uniunii Africane; 

 Întâlnire cu membri ai Grupului Stângii Unite Europene/ Stânga Verde 
Nordică din Parlamentul European. 

Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg, Franţa 

 Se va adresa plenului Parlamentului European cu privire la concluziile 
Consiliului European (art. 50) din data de 29 aprilie a.c.; va asista la alocuţiunea dlui 
António Guterres, Secretar General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în cadrul plenului 
Parlamentului European. 

Joi, 18 mai 2017 - Luxemburg 

 Va participa la evenimentul organizat de către Partidul Popular Creştin 
Social, cu ocazia aniversării vârstei de 80 de ani a dlui Jacques Santer, fost preşedinte al 
Comisiei Europene şi fost prim-ministru al Luxemburgului. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

Luni, 15 mai 2017 

 Va prezida reuniunea Consiliului afaceri externe, la Bruxelles.  

Marţi, 16 mai 2017 

 Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor, la Strasbourg.  
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Miercuri, 17 mai 2017  

 

- Va participa la sesiunea plenară a Parlamentului European, la Strasbourg.  

Joi, 18 mai 2017 

- Va prezida reuniunea Consiliului afaceri externe (Apărare), la Bruxelles.  

Vineri - Sâmbătă, 19-20 mai 2017 

- Va participa la Forumul Economic Mondial pentru Orientul Mijlociu şi 
Africa de Nord, de la Marea Moartă, Iordania.  
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