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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – sesiune plenară și comisii 

 

➢ Brexit. Deputații europeni, împreună cu președintele Comisiei Europene,  Jean-
Claude Juncker, și negociatorul șef al UE, Michel Barnier, vor face bilanțul progreselor 
înregistrate în discuțiile referitoare la Brexit, pe data de 3 octombrie a.c. În aceeași zi, 
vor vota o rezoluție cu privire la recomandările Parlamentului care va fi prezentată la 
reuniunea viitoare a Consiliului European din 19-20 octombrie - UE27, de la Bruxelles. 

➢ Biroul procurorului european. Deputații sunt pregătiți să acorde undă 
verde pentru intensificarea procesului de  cooperare, între 20 de state membre ale UE, 
pentru  înființarea Biroului procurorului public european.  

➢ Criminalitatea informatică. Creșterea infracțiunilor și fraudelor în domeniul 
IT și inadecvarea măsurilor de prevenire a atacurilor  împotriva infrastructurilor critice 
sau a abuzului sexual on-line pe agenda parlamentară din 3 octombrie a.c. 

➢ Zborurile anulate. Deputații europeni vor discuta, pe data de 3 octombrie a.c.,  
împreună cu reprezentanții  Consiliul și ai Comisiei Europene despre modul de aplicare 
a drepturilor pasagerilor în cazul anulării masive a zborurilor, cum ar fi cele ale 
companiei Ryanair.  

➢ Turcia. Deputații europeni sunt îngrijorați de faptul că Turcia utilizează 
mandate de arestare ale poliției Interpol pentru a urmări activiștii sau adversarii politici 
dincolo de frontierele sale. Într-o dezbatere cu reprezentanții Consiliul și ai Comisiei 
Europene din data de 4 octombrie a.c., se vor analiza cazurile a doi jurnaliști și scriitori 
reținuți de autoritățile spaniole. 

COMISII 

➢ Pachet de reglementare în domeniul telecomunicații. Propunerea 
privind o reformă a regulilor Uniunii în domeniul telecomunicațiilor va fi pe agenda de 
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dezbateri organizate de  Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), pe data 
de 2 octombrie a.c. Prin acest pachet se urmărește creşterea conectivităţii în UE și a 
utilizării rețelei 5G de către toți cetățenii europeni. 

➢ Candidații la premiul Saharov. Grupurile politice din cadrul Parlamentului 
European vor prezenta, pe data de 2 octombrie a.c., pe cei 6 candidați pentru Premiul 
Saharov anul 2017, în cadrul unei ședințe comune a comisiilor parlamentare pentru 
afaceri externe, dezvoltare și drepturile omului. Cel de-al 29-lea Premiu Saharov va fi 
acordat în timpul ședinței plenului din 13 decembrie a.c. 

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European,                      
dl Antonio Tajani 

 

➢ Marți, 3 octombrie 2017 – Bruxelles, Belgia 

 Va prezida plenul la lucrările  privind Brexit; 

 Întâlnire cu cu dl Claude Moraes, președintele Comisiei LIBE; 

 Întâlnire cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans Timmermans; 

 Va participa la întâlnirea comună a conferinței președinților de comisie și a 
colegiului comisarilor. 

 

➢ Miercuri, 4 octombrie 2017 – Bruxelles, Belgia 

 Va participa la dezbaterile privind pregătirea reuniunii Consiliului European din 
19-20 octombrie 2017; 

 Întrevedere cu dl Tony Smith, președintele Camerei Reprezentanților din 
Australia; 

 Întâlnire cu dl Gianni Pittella, președintele Grupului S&D;  

 Întâlnire cu dna Cecilia Wikstrom, deputat european ALDE. 

 

➢ Joi, 5 octombrie 2017 

 Participă la conferinţa preşedinţilor de comisii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/s-2014_2019-plmrep-COMMITTEES-ITRE-OJ-2017-10-02-1134788RO.pdf
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PRESEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 
UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 

Luni, 2 octombrie a.c. 

- Reuniunea comitetului politic şi de securitate (COPS). 

 

Vineri, 6 octombrie  2017 

 Summitul UE-India ( New Delhi, India). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

➢ Luni, 2 octombrie 2017 

- Comisarul european responsabil pentru politica europeană de vecinătate 
și negocieri în vederea extinderii, Johannes Hahn va pleca într-o vizită oficială în 
Erevan, Armenia. 

- Comisarul european responsabil pentru locuri de muncă, creștere, 
investiții și competitivitate Jyrki Katainen și comisarul european responsabil pentru 
comerț Cecilia Malmstrom vor avea o întrevedere cu o delegație de oameni de afaceri 
din Asia de Sud-Est, organizată de Consiliul afacerilor UE-ASEAN, la Bruxelles. 

- Comisarul european responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri 
sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă Marianne Thyssen va participa la 
Istanbul, Turcia, la cea de-a X-a reuniune regională europeană a Organizației 
Internaționale a Muncii și va avea întrevederi cu oficiali turci. 

 
➢ Marți, 3 octombrie 2017 

- Doamna Mariya Gabriel, comisar european responsabil pentru economie 
digitală și societate digitală va avea o întrevedere cu dl Ludovic Orban, președintele 
Partidului Național Liberal din România. 

- Comisarul european responsabil pentru piața unică digitală Andrus Ansip 
va participa la Tallinn, Estonia, la o reuniune în cadrul căreia se va dezbate stadiul 
actual al pieței unice digitale în Europa. 

 
➢ În perioada 5-6 octombrie 2017 

- Vicepreședintele Comisiei și Înalt Reprezentant Federica Mogherini va 
participa alături de Neven Mimica, comisar european responsabil pentru cooperare 
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internațională și dezvoltare și Karmenu Vella, comisarul european responsabil pentru 
mediu, afaceri maritime și pescuit la o conferință, la nivel înalt, privind Oceanul Pacific, 
la St Julian’s în Malta.  

- Comisarul european responsabil pentru uniunea energiei Maroš Šefčovič 
se va deplasa la Paris pentru conferința ”Tranziția energetică în Franța”, prilej cu care 
va avea atât discuții cu oficialii din domeniu, cât și un dialog cu cetățenii. 

 
➢ Vineri, 6 octombrie 2017 

- Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, împreună cu 
Înaltul reprezentant, dna Federica Mogherini și cu președintele Consiliului European, 
dl Donald Tusk vor participa la cel de-al XIV-lea summit UE-India, la New Delhi, a 
cărui gazdă va fi prim-ministru dl Narendra Modi.  

- Comisarul european responsabil pentru  ocuparea forței de muncă, afaceri 
sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă Marianne Thyssen se va afla la 
Luxemburg, la ”Casa Uniunii Europene” unde va ține un discurs în fața membrilor 
parlamentului și apoi va avea un dialog cu cetățenii.  

- Comisarul european responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport 
Tibor Navracsics se va afla la Budapesta, Ungaria, pentru un dialog cu cetățenii 
referitor la starea Uniunii și la anul european al patrimoniului cultural 2018. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene,                                 
dl Jean-Claude Juncker 

 

➢ Luni, 2 octombrie 2017 

- Va avea o întrevedere cu dl Joseph Daul, președintele Partidului Popular 
European (PPE) și cu dl Manfred Weber, președintele grupului PPE din Parlamentul 
European. 

➢ Marţi, 3 octombrie 2017 

- Se va adresa plenului parlamentului european în legătură cu stadiul 
negocierilor UE cu Regatul Unit.  

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

➢ Luni,  2 octombrie 2017 

 Va susține un discurs în cadrul conferinței „ Ameninţări hibride - situaţia 
actuală şi progresele viitoare ale UE” organizată de preşedinţia estonă a Consiliului 
UE, la Bruxelles; 

 Va participa la inaugurarea Centrului european de excelenţă pentru 
contracararea ameninţărilor hibride alături de Secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg; va avea o întrevedere cu dl Sauli Niinisto, preşedintele Finlandei şi cu dl 
Juha Sipila, prim-ministrul Finlandei, în cadrul vizitei de la Helsinki, Finlanda. 
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➢ Marți, 3 octombrie 2017 

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

 

➢ Joi, 5 octombrie 2017 

- Va susţine un discurs în deschiderea celei de a IV-a conferinţe la nivel 
înalt „Oceanul nostru, un ocean pentru viaţă” , în prezenţa prim-ministrului maltez, dl 
Joseph Muscat şi comisarului european responsabil cu mediul, afaceri maritime și 
pescuit, dl Karmenu Vella, la St. Julian, Malta. 

 

➢ Vineri, 6 octombrie 2017 

- Va participa la cel de-al 14-lea summit bilateral UE-india, în New Delhi, 
India. 
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