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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) 

➢ Schimb de opinii referitor la raportul EPRS privind cererile de restituire a 
operelor de artă obținute prin jaf şi  la raportul privind echilibrul muncă-viața 
personală în cazul părinților și al îngrijitorilor. 

Votul asupra proiectelor: 

 Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor 
retransmisii ale programelor de televiziune și radio; 

 Contracte de vânzare în mediul online și alte tipuri de vânzări de produse 
la distanţă; 

 Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală. 

 

Comisia pentru dezvoltare (DEVE) 

➢ Anunțuri ale Comisiei; 

➢ Schimb de opinii cu privire la  tema: Femeile, egalitatea de gen și justiția 
climatică. Termen de depunere a amendamentelor 12 octombrie 2017; 

➢ Schimb de opinii privind egalitatea de gen în acordurile comerciale ale 
UE; 

➢ Schimb de opinii referitor la amendamentele referitoare la Strategia UE-
Africa: stimularea dezvoltării; 

➢ Schimb de opinii cu Androulla Kaminara, directoare pentru Africa, Asia, 
America Latină, zona Caraibilor și Pacific, Comisia Europeană (DG ECHO) privind 
situația umanitară din Myanmar/Birmania și din Bangladesh; 
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➢ Schimb de opinii referitor la amendamente privind combaterea prin 
măsuri de drept penal a spălării banilor; 

➢ Votare electronică a următoarelor proiecte de aviz: 

 Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ; 

 Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării; 

 Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare). 

Comisia pentru bugete (BUDG) 

➢ Schimb de puncte de vedere privind negocierile referitoare la Brexit în 
prezența coordonatorului PE, Guy Verhofstadt (cu ușile închise) ; 

➢ Prezentare susținută de Comisia Europeană în legătură cu Proiectul de 
buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pe 2017 (a se confirma).  

➢ Prezentarea unei informări cu privire la structura următorului cadru 
financiar multianual de către Dr. Margit Schratzenstaller; Prezentarea unei informări 
cu privire la viitorul cadru financiar multianual și durata acestuia de către Dr. Ákos 
Kengyel şi schimb de opinii referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției 
Parlamentului privind CFM post 2020; 

➢ Schimb de opinii referitor la Raportul anual referitor la activitățile 
financiare ale Băncii Europene de Investiții; 

➢ Schimb de opinii referitor la Punerea în aplicare a Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în statele membre. 

 

Votarea următoarelor proiecte: 

 Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – 
toate secțiunile; 

 Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE; 

 Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2017 în 
vederea finanțării Fondului european pentru dezvoltarea sustenabilă (FEDS) și a 
creșterii Rezervei pentru ajutoare de urgență (RAU), în urma revizuirii Regulamentului 
privind cadrul financiar multianual; 

 Mobilizarea instrumentelor de flexibilitate pentru a finanța Fondul 
european pentru dezvoltare sustenabilă; 

 Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de 
securitate comune; 

 Bugetul pe 2017: secțiunea III – Comisia; 

 Bugetul pe 2017: alte secțiuni; 

 Politica imobiliară. 

Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) 

➢ Audiere la care participă doamna Andrea Enria, Președintele Autorității 
Bancare Europene și președinte al Comitetului comun al autorităților europene de 
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supraveghere (AES) și, în această calitate, al doilea vicepreședinte al Comitetul 
European pentru risc sistemic (CERS);  

➢ Audiere cu participarea d lui Gabriel Bernardino, președintele Autorității 
Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale; 

➢ Audiere cu participarea dlui Steven J. Maijoor, Președintele Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe;  

➢ Raport privind negocierile interinstituționale în curs.; 

➢ Schimb de opinii cu reprezentanți ai parlamentelor naționale referitoare 
la: 

 Politicile economice ale zonei euro; 

 O bază fiscală comună a întreprinderilor; 

 O bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB); . 

Examinarea proiectelor de aviz sau de raport: 

 Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de 
Investiții; 

 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie 
organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea 
funcționării corespunzătoare a pieței interne; 

➢ Examinarea amendamentelor referitoare la următoarele rapoarte: 

 Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare; 

 Raportul anual pe 2016 al Băncii Centrale Europene. 

Vot  asupra următoarelor proiecte: 

 Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz 
de insolvență; 

 Obligațiile în materie de TVA pentru prestările de servicii și pentru 
vânzările de bunuri la distanță; 

 Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe 
valoarea adăugată; 

 Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul. 

Comisia pentru afaceri externe (AFET) 

➢ Dezbatere comună privind următoarele teme : 

 Prezentarea studiilor comandate de Comisia AFET „Stadiul punerii în 
aplicare a asociațiilor și acordurile de liber schimb cu Ucraina, Georgia și Moldova, cu 
un accent special pe Ucraina și analiza sistemică a sectoarelor-cheie” și „Relațiile UE cu 
Armenia și Azerbaidjan”; 

 Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind 
Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 
2017; 



 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

7 

 

 Încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă 
parte; 

 Încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă 
parte; 

Votare electronică: 

 Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind 
Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 
2017; 

 Încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă 
parte; 

 Încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă 
parte; 

 Acord de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea Europeană și 
statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte; 

 Acord extins de parteneriat și cooperare între UE și statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte. 

Comisia pentru comerț internațional şi Comisia pentru 
drepturile femeii şi egalitatea de gen  

➢ Examinarea proiectului de raport referitor la egalitatea de gen în 
acordurile comerciale ale UE. 

 

Comisia pentru dezvoltare şi Comisia pentru drepturile femeii 
și egalitatea de gen 

➢ Schimb de opinii, fără text, cu invitați de la UN WOMEN și de la 
organizația Plan International referitor la punerea în aplicare a documentului de lucru 
comun al serviciilor Comisiei (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și emanciparea 
femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale 
UE 2016-2020. 

Comisia pentru cultură și educație (CULT) 

Votare electronică a proiectelor de avize referitoare la Raportul privind cetățenia 
UE 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbării democratice şi 
la implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap. 

 

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) 

➢ Examinarea amendamentelor privind Raportul anual pe 2016 privind 
drepturile omului și democrația în lume și  politica Uniunii Europene în această 
privință; 
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➢ Schimb de opinii cu ocazia Zilei mondiale împotriva pedepsei cu moartea ; 

➢ Prezentare a unui studiu realizat de subcomisia DROI cu privire la 
implicarea entităților financiare și corporative europene în acapararea terenurilor în 
afara UE; 

➢ Prezentare realizată de SEAE înaintea vizitei delegației ad-hoc a 
Subcomisiei DROI în Bahrain și Arabia Saudită; 

➢ Examinarea proiectului de aviz privind Femeile, egalitatea de gen și 
justiția climatică. Termen de depunere a amendamentelor 12 octombrie 2017 ; 

➢ Audiere publică - În asociere cu Delegația la Comisia parlamentară de 
stabilizare și de asociere UE - Albania, cu Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE - 
fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, cu Delegația la Comisia parlamentară de 
stabilizare și asociere UE - Serbia, Delegația pentru relațiile cu Bosnia și Herțegovina și 
cu Kosovo și cu Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-
Muntenegru; 

➢ Situația romilor în regiunea Balcanilor; 

➢ În asociere cu Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-
Ucraina ; 

➢ Schimb de opinii cu membri ai Comisiei Verkhovna Rada (din Ucraina) 
privind drepturile omului, minorități naționale și relații interetnice. 

Comisia specială privind terorismul (TERR) 

➢ Schimb de opinii cu Sir Julian King, comisar european responsabil pentru 
uniunea securității. 

Comisia pentru transport și turism (TRAN) 

➢ Examinarea amendamentelor referitoare la Propunere de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea 
ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate; 

➢ Adoptarea amendamentelor privind Calificarea inițială și formarea 
periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule  rutiere destinate  transportului de 
mărfuri sau de pasageri și permisele de conducere; 

➢ Schimb de opinii cu Jean Todt, trimisul special al ONU pentru siguranța 
rutieră; 

➢ Examinarea proiectului de aviz referitor la următorul CFM: pregătirea 
poziției Parlamentului privind CFM post 2020; 

➢ Prezentare susținută de către departamentul tematic pentru studiul 
privind decarbonizarea transporturilor din UE; 

➢ Eveniment cetățenesc-„Viitorul transporturilor”; 

➢  

Votare electronică a proiectelor de raport: 

 Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri și 
permisele de conducere; 
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 Serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor ; 

 O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; 

 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea 
actelor delegate; 

 Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea 
Europeană și Maroc. 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor şi 
Comisia pentru afaceri juridice 

➢ Adoptarea proiectului de raport referitor la contractele de furnizare de 
conținut digital. 

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio 
Tajani    

 

Luni, 9 octombrie 2017 – Cernay-la-Ville, Franţa 

 Participă la şedinţa Biroului Parlamentului European. 

 

Marți, 10 octombrie 2017 – Cernay-la-Ville, Franţa şi Bruxelles, 
Belgia  

 Participă la şedinţa Biroului Parlamentului European şi la întâlnirea cu 
ambasadorii din ţările africane. 

 

Miercuri, 11 octombrie 2017 – Bruxelles, Belgia 

 Întrevedere cu dl Viktoras Pranckietis, președintele Parlamentului Seimas 
al Republicii Lituania; 

 Întâlnire cu dna Ana Brnabić, prim-ministru al Serbiei urmată de o 
conferință de presă;  

 Întâlnire cu cei 50 de laureaţi ai Premiului Cetăţeanului european; 

 

Joi, 12 octombrie 2017 – Bruxelles, Belgia şi Luxemburg 

 Întrevedere cu dl Abdoulaye Idrissa Maïga, prim-ministrul Republicii 
Mali; 

 Participă la cea de-a 40-a ceremonie de comemorare a Curţii Europene de 
Conturi. 
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Vineri - sâmbătă, 13 - 14 octombrie 2017  

 Vizită oficială în Maroc. 

 

Duminică, 15 octombrie 2017 

 Activitate în circumscripţia electorală. 
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PREȘEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 
UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

➢ Luni, 9 octombrie 2017 

Reuniunea Consiliului agricultură şi pescuit (Luxemburg); 

Reuniunea Eurogrup (Luxemburg). 

 

➢ Luni - marţi, 9-10 octombrie 2017 

Conferinţa cu tema „State naţionale sau state membre? Să regândim Uniunea 
Europeană” (Tallinn, Estonia). 

 

➢ Marţi, 10 octombrie  2017 

Reuniunea Consiliului afaceri economice şi financiare (Luxemburg); 

Conferinţa la nivel înalt cu tema Ziua pentru Modernizarea Europei 2017”  
(Bruxelles, Belgia); 

 

➢ Miercuri, 11 octombrie 2017 

Conferința dedicată publicării indicelui pentru egalitate de gen EIGE 2017 
(Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați) . 
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➢ Marţi- vineri, 10-13 octombrie 2017 

Reuniunea agenţiilor naţionale privind programul european ERASMUS+ pentru 
tineret. 

 

➢ Joi, 12 octombrie 2017 

Conferinţa cu tema „După 2020 – Sprijinirea comunităților de coastă ale 
Europei” (Tallinn, Estonia). 

 

➢ Joi - vineri, 12-13 octombrie 2017 

Reuniunea Consiliului justiţie şi afaceri interne (Luxemburg). 

 

➢ Vineri, 13 octombrie 2017 

Reuniunea Consiliului mediu (Luxemburg);  . 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

➢ Luni, 9 octombrie 2017 

- Dna Corina Crețu, comisarul european responsabil pentru politica 
regională va avea o întrevedere cu dl Claudio De Vincenti, ministrul responsabil pentru 
coeziune teritorială și sudul Italiei. De asemenea, va susține un discurs în cadrul 
deschiderii oficiale a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, ediția 2017, 
organizată de către Comisia Europeană la Bruxelles. 

 
➢ Marți, 10 octombrie 2017 

- Dna Corina Crețu, comisarul european responsabil pentru politica 
regională îl va primi pe dl Miguel Carballeda, președintele Fundației pentru cooperare 
și incluziune socială a persoanelor cu handicap. Va susține un discurs în cadrul 
ceremoniei de decernare a premiilor privind Agenda Urbană (Bruxelles, Belgia). 

 
➢ Miercuri, 11 octombrie 2017 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni.  
- Dna Corina Crețu, comisarul european responsabil pentru politica 

regională va avea o întrevedere cu dna Ana Brnabić, prim-ministrul Serbiei. De 
asemenea, se va întâlni cu dl Aaron Farrugia, Secretar de Stat responsabil pentru 
fonduri europene și dialog social din Malta. 

 
➢ Joi, 12 octombrie 2017 

- Dna Corina Crețu, comisarul european responsabil pentru politica 
regională se va întâlni cu dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al 
Regiunilor, cu dl Robert Glasser, reprezentantul special al Secretariatului General al 
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ONU pentru reducerea riscurilor în caz de dezastru (UNISDR). De asemenea, va susține 
un discurs în cadrul conferinței cu titlul ”Managementul riscurilor în caz de dezastru 
în regiunile europene”. Va avea și o întrevedere cu dna Annick Girardin, ministrul 
pentru teritoriile de peste mări ale Franței. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 
Juncker 

 

➢ Marți, 10 octombrie 2017 

- Întrevedere cu dl Gilles de Kerchove, coordonatroul european pentru 
lupta împotriva terorismului. 

➢ Miercuri, 11 octombrie 2017 

 Întrevedere cu dna Ana Brnabić, prim-ministrul Serbiei. 

➢ Joi - vineri, 12 - 13 octombrie 2017 

 Va susține un discurs, în cadrul evenimentului organizat special pentru a 
marca aniversarea a 40 de ani de la înființarea Curții de Conturi Europene, în cadrul 
Conferinței internaționale a auditorilor (Luxemburg); 

 Va participa la Dialogul cu cetățenii organizat în Esch-sur-Alzette, 
Luxemburg, cu studenții luxemburghezi. 

 

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

 

➢ Miercuri,  11 octombrie 2017 

 Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor; 

 Va primi vizita oficială a dnei Ana Brnabic, prim-ministrul Serbiei. 
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