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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii  

 

 Glifosat. O petiţie, din cadrul iniţiativei cetăţenilor europeni, prin care se 
solicită interzicerea la nivel european a controversatului erbicid glifosat,  va fi discutată 
într-o audiere publică, care va avea loc în data de 20 noiembrie 2017.  Parlamentul 
European a respins deja o înnoire pentru 10 ani a licenţei de glifosat, în sesiunea din  
octombrie a.c. şi a propus o interdicţie completă până în anul 2022.  

 BCE/Draghi. Preşedintele Băncii Centrale Europene, dl Mario Draghi, 
va dezbate, pe data de 20 noiembrie a.c., în cadrul dialogului monetar, cu membrii 
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, perspectiva BCE asupra aspectelor 
economice şi a evoluţiilor monetare din zona euro.  

 Achiziţionarea on-line: protecţia împotriva bunurilor digitale 
defecte. Comisiile pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) şi cea 
pentru afaceri juridice (JURI) vor vota, pe data de 21 noiembrie a.c.,  noile norme1 la 
nivelul UE pentru a proteja cumpărătorii on-line atunci când conţinutul digital nu 
funcţionează bine.  

 TV şi radio on-line. Norme privind exercitarea drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii on-line ale organismelor de 
radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio vor fi 
supuse votului2 în Comisia pentru afaceri juridice (JURI), pe data de 21 noiembrie a.c. 

                                                           

1 Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind  anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital COM(2015)0634 –
2015/0287(COD) 

2 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire  a  normelor 
privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii on-line ale 
organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio 
2016/0284(COD) - COM(2016)0594 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/ECON/ECON(2017)1120_1/sitt-6875731
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/IMCO/CJ24(2017)1121_1/sitt-7465042
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/JURI/JURI(2017)1120_1/sitt-6875736
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Problemele ridicate de  respectarea drepturilor de autor (copyright) împiedică în 
prezent furnizarea transfrontalieră de programe on-line de televiziune şi radio.  

 Convenţia de la Istanbul: combaterea violenţei împotriva 
femeilor la nivel naţional şi la nivelul UE. Cu ocazia marcării Zilei internaţionale 
de eliminare a violenţei împotriva femeilor din 2017, Comisia pentru drepturile femeii 
şi egalitatea de gen reuneşte, pe data de 21 noiembrie a.c., parlamentarii europeni şi 
naţionali pentru a evalua stadiul ratificării şi punerii în aplicare a Convenţiei de la 
Istanbul, precum şi modul în care sunt monitorizate de GREVIO. Evenimentul are loc 
într-un an în care UE se ocupă în special de prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor. Semnarea de către UE a Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
(Convenţia de la Istanbul) a reprezentat obiectivul major al anului 2017 în cadrul 
misiunii comune de combatere a violenţei bazate pe egalitate de gen. 

 Finanţarea partidelor politice europene. Modificări ale normelor 
privind statutul şi finanţarea partidelor şi a fundaţiilor politice europene3 sunt supuse 
votului, pe data de 23 noiembrie a.c., în cadrul Comisiei pentru afaceri constituţionale. 
Scopul este de a sporii transparenţa, a împiedica apartenenţa la mai multe părţi, a 
combate abuzul pe banii contribuabililor şi a facilita recuperarea fondurilor care sunt 
cheltuite incorect.  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European,                      
dl Antonio Tajani 

 

 Marţi 21 noiembrie a.c.  

 Va participa la Conferinţa preşedinţilor în Bulgaria. 

 Miercuri, 22 noiembrie a.c.   

 Întrevedere cu dl Faustin Archange, preşedintele Republicii 
Centrafricane;   

 Va participa la o dezbatere la postul de televiziune France 24, împreună 
cu Preşedintele Republicii Centrafricane, domnul Faustin Archange;  

 Va susţine discursul de deschidere la Conferinţa la nivel înalt privind 
Africa.  

 Joi, 23 noiembrie a.c.  

 Va susţine discursul de deschidere la primul summit european al 
educaţiei pentru antreprenoriat, care va reuni cadre didactice şi experţi în educaţia 
antreprenorială, factori de decizie politică şi oficiali guvernamentali, educatori, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai ONG-urilor. 

 Vineri, 24 noiembrie a.c.  

 Va participa la sesiunea plenară a Summit-ului Parteneriatului Estic. 

 

                                                           

3 Proiect de raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a 
fundaţiilor politice europene COM(2017)0481 – 2017/0219(COD) 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/FEMM/FEMM(2017)1121_1/sitt-6879027
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/FEMM/FEMM(2017)1121_1/sitt-6879027
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/AFCO/AFCO(2017)1121_1/sitt-6879025
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PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 20 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Bruxelles, Belgia). 

Luni - marţi, 20 - 21 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru educaţie, tineret, cultură şi sport (Bruxelles, 
Belgia); 

 Summit-ul „Startup Nations” (Tallinn, Estonia); 

 Reuniunea miniştrilor de externe ASEM (reuniunea Asia-Europa) (Nat 
Pyi Taw, Myanmar). 

Luni - vineri, 20 - 24 noiembrie 2017 

 Evenimentul „Invest Week”  -  organizat cu scopul de a stimula investiţiile 
şi inovarea în Europa (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 22 - 23 noiembrie 2017 

 Conferinţa cu titlul „Mobilitatea inteligentă 2020: transportul urban 
inovator şi durabil în Europa”  (Tallinn, Estonia). 

Vineri, 24 noiembrie 2017 

 Summit-ul Parteneriatului Estic (Bruxelles, Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni - marţi, 20 - 21 noiembrie 2017 

 În cadrul evenimentului Zilele reţelelor de comunicaţii în bandă largă,  
ediţia 2017, vor fi premiate cele mai bune proiecte de reţele de mare capacitate din toată 
Europa (Bruxelles, Belgia). 

 

Marţi, 21 noiembrie 2017 

 Dl Maroš Šefčovič, comisar european responsabil pentru uniunea energiei 
se va întâlni cu dl Puiu Lucian Georgescu, ministrul cercetării şi inovării din România şi 
cu dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene din România; 

 Dna Elżbieta Bieńkowska, comisar european responsabil pentru piaţă 
internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri va avea întâlniri cu dl Puiu Lucian 
Georgescu, ministrul cercetării şi inovării din România şi cu dl Victor Negrescu, 
ministrul delegat pentru afaceri europene din România; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dl Liviu-Marian Pop, ministrul educaţiei naţionale din 
România şi cu dna Jurgita Petrauskienė, ministrul educaţiei şi ştiinţei din Lituania. De 
asemenea, va avea o întrevedere cu dna Helena Dalli, ministrul pentru afaceri europene 
şi egalitate din Malta. 

 

Miercuri, 22 noiembrie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dl Felix Stroe, ministrul transporturilor din România şi cu dl 
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George Ciamba, secretar de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul 
euroatlantic din România; 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 

Joi, 23 noiembrie 2017 

 Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene va celebra cea de-a 60-a 
aniversare a Tratatului EURATOM. Cu această ocazie vor fi decernate premii celor mai 
buni elevi în desen grafic (Karlsruhe, Germania); 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, participă la ”Dialogul cetăţenilor” împreună cu  dr. Beate Merk, ministrul 
bavarez pentru afaceri europene şi relaţii bilaterale pentru a discuta despre viitorul 
politicii de coeziune şi pentru a răspunde la întrebările privind modul în care fondurile 
structurale şi de investiţii europene pot fi mai bine orientate către crearea de locuri de 
muncă şi creştere economică. De asemenea, va susţine un discurs în cadrul celei de-a 2-
a Adunări generale a EUSALP (Strategia Uniunii Europene pentru regiunea alpină)/ 
primul Forum anual al EUSALP (München, Germania);  

 Dl Johannes Hahn, comisarul european responsabil pentru politica 
europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii se va întâlni cu dl George 
Ciamba, secretar de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euroatlantic din 
România; 

 Dna Violeta Bulc, comisar european responsabil pentru transporturi se va 
întâlni cu dl Felix Stroe, ministrul transporturilor din România (Bruxelles, Belgia). 

 

Joi - vineri, 23 - 24 noiembrie 2017 

 Primul forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea alpină 
(EUSALP) (München, Germania). 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Luni, 20 noiembrie 2017 

 Întrevedere cu dl François Hollande, fost preşedinte al Franţei; 

 Va participa la acordarea Ordinului naţional de merit dnei Bernadette 
Ségol, secretar general al Confederaţiei europene a sindicatelor (Bruxelles, Belgia). 

 

Marţi, 21 noiembrie 2017 

 Împreună cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European se va 
întâlni cu dl Jens Stoltenberg, secretar general al NATO, în cadrul unei cine de lucru 
(Bruxelles, Belgia). 

 

 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-munich-commissioner-corina-cretu-2017-nov-23_en


 COMISIA EUROPEANĂ

 

9 

 

Miercuri, 22 noiembrie 2017 

  Întrevedere cu domnul  Winfried Kretschmann, prim-ministru al 
landului Baden-Württemberg. 

 

Joi, 23 noiembrie 2017 

 Întrevedere cu dna Doris Leuthard, preşedintele Confederaţiei elveţiene 
(în cadrul unui prânz de lucru) (Berna, Elveţia); 

 Va participa la cea de-a 5-a Cină de lucru a liderilor Partidului Popular 
European privind Parteneriatul Estic (Bruxelles, Belgia). 

 

Vineri, 24 noiembrie 2017 

 Va participa la Summit-ul Parteneriatului Estic, împreună cu dna 
Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei Europene, cu dl Johannes Hahn, comisar 
european responsabil pentru politica de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii şi 
cu dna Cecilia Malmström, comisar european responsabil pentru comerţ. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 

afaceri externe şi politica de securitate 

 

 Luni-marţi , 20-21  noiembrie 2017 

 Se va afla în Nay Pyi Taw, Myanmar unde va conduce delegaţia europeană 
a miniştrilor de externe la cea de-a 13-a reuniune Asia-Europa. 

 

 Miercuri, 22 noiembrie 2017 

 Va susţine un discurs alături de comisarul responsabil pentru agenda 
digitală dl Andrus Ansip, de comisarul responsabil pentru mediul, afaceri maritime şi 
pescuit dl Karmenu Vella, de comisarul responsabil pentru buget şi resurse umane dl 
Gunther H. Oettinger, de comisarul responsabil pentru economie şi societatea digitală 
dna Mariya Gabriel în cadrul Conferinţei la nivel înalt „Către un parteneriat reînnoit cu 
Africa” ce va fi găzduită de dl. Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, la 
Bruxelles; 

 Va  primi vizita oficială a dlui Moussa Faki Mahamat, preşedintele 
Comisiei Uniunea africană.  

 

 Joi, 23 noiembrie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul Conferinţei anuale 2017 a Agenţiei 
Europene de apărare( EDA) cu tema „Securitatea în era digitală: valoarea adăugată a 
cooperării europene”, la Bruxelles. 

 



 COMISIA EUROPEANĂ

 

10 

 

 Vineri, 24 noiembrie 2017  

 Va participa alături de preşedintele Comisiei Europene dl Jean-Claude 
Juncker, de comisarul responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri 
de extindere dl Johannes Hahn şi de comisarul responsabil pentru comerţ dna Cecilia 
Malmstrom la Cel de-al 5-lea summit pentru parteneriatul estic, la Bruxelles. 
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