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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Ce se află pe agenda Parlamentului European în 2017 

 

O mai bună gestionare a solicitanţilor de azil, lupta împotriva 
terorismului şi a fraudei fiscale, protejarea drepturilor consumatorilor, 
precum şi a conţinutului on-line pe „piaţa unică digitală”, toate acestea 
sunt probleme care se află pe ordinea de zi a Parlamentului European în 
prima jumătate a anului 2017. 

Totodată, limitarea emisiilor şi energia curată pentru cetăţenii europeni sunt 
dosare-cheie care au ca scop menţinerea rolului de lider al UE în lupta împotriva 
schimbărilor climatice.   

Migraţia 

Este de aşteptat ca Parlamentul European să voteze noul regulament Dublin în 
2017. Comisia Europeană propune declanşarea automată a mecanismului corectiv de 
alocare atunci când se atinge un anumit număr de solicitanţi de azil. Cu toate acestea, 
criteriul „prima ţară în care au ajuns refugiaţii” se va aplica în continuare pentru 
cererile lor de azil. Deputaţii europeni vor să asigure recunoaşterea comună a criteriilor 
şi procedurilor de azil, precum şi un mecanism obligatoriu pentru distribuirea 
solicitanţilor de azil între toate statele membre1. 

 Lupta împotriva evaziunii fiscale 

Până la sfârşitul primăverii anului 2017, comisia de anchetă care verifică 
spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea va prezenta un raport despre 
dezvăluirile „Panama Papers”, scandalul de evaziune fiscală care implică companii şi 

                                                           

1
 Pentru a urmări cele mai recente evoluţii în acest sens, consultaţi articolele despre acest subiect. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20150831TST91035/imigra%C8%9Bia-o-provocare-comun%C4%83


 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

5 

 

persoane fizice din Europa. Comisia de anchetă a fost creată în iunie 2016 pentru a 
evalua modul în care statele membre au luptat împotriva spălării de bani şi evaziunii 
fiscale2. 

Terorism 

 Finalizarea Directivei privind combaterea terorismului va permite incriminarea,  
în UE, nu numai a atacurilor teroriste, ci şi a altor infracţiuni legate de terorism, cum ar 
fi călătoriile în scopuri teroriste, facilitarea unei astfel de călătorii, precum şi orice 
finanţare a activităţilor teroriste. Parlamentul a ajuns la un acord cu Consiliul, la finalul 
lunii noiembrie 2016. Votul final în plenul PE, semnarea de către Consiliu şi intrarea în 
vigoare ar urma să aibă loc la începutul anului 2017. 

Piaţa unică digitală  

Deputaţii europeni vor vota eliminarea nejustificată a geo-blocării, pentru a se 
asigura că, atunci când consumatorii cumpără produse şi servicii într-o altă ţară din 
UE, în special on-line, au drepturi egale cu consumatorii care îşi au sediul în acea ţară 
(se bucură de aceleaşi preţuri, au acces la aceleaşi metode de plată), cu excepţia 
cazurilor care au motive obiective la bază, cum ar fi TVA. 

Şi drepturile de autor privind conţinutul digital se află pe agenda deputaţilor. 
Operatorii de radiodifuziune ar obţine mai uşor autorizaţia de a transmite programe 
on-line în alte state membre, lucru care ar permite celor care călătoresc să continue să 
urmărească emisiunile preferate în străinătate. De asemenea, companii de hosting, 
precum YouTube, Google, Facebook sau alte site-uri de hosting video, vor trebui să 
verifice dacă utilizatorii oferă materiale cu drepturi de autor3.  

Energie şi climă 

Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră va fi  
probabil cel mai mare pachet legislativ privind schimbările climatice, care urmează să 
fie adoptat în timpul acestui mandat. Sunt, de fapt, primii paşi concreţi pe care îi face 
UE pentru a se conforma cu limitele stabilite la COP21, şi care vor contribui la 
reducerea emisiilor şi la încurajarea industriilor să treacă la surse regenerabile de 
energie sau cu emisii reduse de carbon.  

Energie curată pentru toţi europenii a fost proiectul prezentat de Comisia 
Europeană în luna noiembrie 2016 pentru a atinge obiectivul ambiţios de reducere cu 
40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, iar discuţiile în Parlamentul 
European vor începe în 2017. Propunerile includ, printre altele, eficientizarea 
energetică, energia regenerabilă, ecoproiectare, securitatea aprovizionării cu energie 
electrică şi reguli de guvernanţă pentru uniunea energetică4.  

 
 
 
 

                                                           

2
 Pentru cele mai recente informaţii puteţi consulta şi alte articolele,  pe aceeaşi temă.  

3
 Mai multe informaţii puteţi afla din articolele despre piaţa unică digitală. 

4
 Pentru a urmări cele mai recente evoluţii, puteţi găsi informaţii în articolele despre schimbările climatice şi 

Uniunea energetică. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20151125TST04632/terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150625TST70823/digital-single-market
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20141118TST79414/schimb%C4%83rile-climatice
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20150316TST34725/uniunea-energetic%C4%83
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Din agenda săptămânii – SESIUNE PLENARĂ 

Luni, 16 ianuarie 2017 

 Anunţarea candidaţilor la alegerile pentru funcţia de 
Preşedinte: 

- Nominalizările pentru primul tur de scrutin din cadrul procesului de alegere a 
Preşedintelui ar trebui înmânate Secretarului general adjunct până luni, 16 ianuarie 
a.c., la ora 17.00.  

Marţi, 17 ianuarie 2017 

 Alegeri: 

- Primul tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului; 

- Posibil al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului; 

- Posibil al treilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului; 

- Posibil al patrulea şi ultimul tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui 
Parlamentului; 

- Primul tur de scrutin pentru alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului;  

- Posibil al doilea tur de scrutin pentru alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului.   

Miercuri, 18 ianuarie 2017 

 Alegeri: 

- Posibil al treilea şi ultimul tur de scrutin pentru alegerea vicepreşedinţilor 
Parlamentului sau primul tur de scrutin pentru alegerea chestorilor Parlamentului. 

 Dezbatere prioritară: 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei  Europene privind 
prezentarea programului Preşedinţiei malteze a Consiliului [2016/2791(RSP)]. 

 Alegeri: 

- Primul sau posibil al doilea tur de scrutin pentru alegerea chestorilor 
Parlamentului. 

 Dezbatere prioritară: 

- Posibil al doilea sau al treilea şi ultimul tur de scrutin pentru alegerea 
chestorilor Parlamentului; 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei  Europene privind 
Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016 [2016/2789(RSP)]. 

 Alegeri: 

- Anunţarea propunerii de decizie a Conferinţei preşedinţilor cu privire la numiri 
în comisiile parlamentare [2016/3039(RSO)]; 

- Posibil al treilea şi ultimul tur de scrutin pentru alegerea chestorilor 
Parlamentului.  
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 Dezbateri: 

- Prezentare succintă a următorului raport: Raport referitor la logistica în 
UE şi transportul multimodal pe noile coridoare TEN-T [2015/2348(INI), raportor Inés 
Ayala Sender].  

 

Joi, 18 ianuarie 2017 

 Dezbateri: 

- Un pilon european al drepturilor sociale [2016/2095(INI), raportor Maria João 
Rodrigues]; 

- Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a 
statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură). 

 Votare urmată de explicarea voturilor:       

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a 
drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul 
de procedură); 

- Propunere de decizie cu privire la numiri în comisiile parlamentare  
[2016/3039(RSO)]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare şi de 
asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe 
de o parte, şi Kosovo, pe de altă parte [COM(2016)0460 -  2016/0218(COD), raportor 
Adam Szejnfeld]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din 
anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri 
bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii [COM(2016)0044 - 
2016/0029(COD), raportor Hannu Takkula]; 

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea 
Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi 
Tehnologie [2016/0120(NLE), recomandare Elmar Brok]; 

- Propuneri de rezoluţie cu privire la găsirea de soluţii la provocările generate de 
punerea în aplicare a Codului Vamal al UE  [2016/3024(RSP)]; 

- Propunere de rezoluţie cu privire la Regulamentul delegat al Comisiei de 
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a 
Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea ţărilor terţe cu un grad ridicat de risc care 
au deficienţe strategice [2016/3007(DEA)]. 

 Dezbateri: 

- Întrebare cu solicitare de răspuns oral despre pesticidele biologice cu risc redus 
[2016/2903(RSP), Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn 
Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano].  
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 16 ianuarie 2017 

 Reuniunea miniştrilor responsabili pentru afaceri externe (Bruxelles, 
Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 16 ianuarie 2017 

 Dna Federica Mogherini se va întâlni cu dl Teodor Meleşcanu, ministrul 
afacerilor externe din România.  

Marţi, 17 ianuarie 2017 

 Zilele de informare şi relaţionare 2017, programul Orizont 2020, cu tema 
problemele parteneriatelor publice-private în ceea ce priveşte volumele mari de date 
(Luxembourg); 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Miercuri - joi, 18 - 19 ianuarie 2017 

 Evenimentul cu tema: Finanţarea pieţei de energie eficientă (Bruxelles, 
Belgia). 

Joi - vineri, 19 – 20 ianuarie 2017 

Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională se 
va afla la Bucureşti. 

 Va avea întâlniri de lucru cu dl Sorin Grindeanu, prim-ministru al 
României, cu dna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, 
administraţiei publice şi fondurilor europene şi cu dna Mihaela Virginia Toader, 
ministrul delegat pentru fonduri europene din România.  

 De asemenea, se va întâlni cu dl Teodor Meleşcanu, ministrul afacerilor 
externe din România, cu dna Ana Birchall ministrul delegat pentru afaceri europene din 
România şi cu dl Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale din România. 
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Vineri, 20 ianuarie 2017 

 Conferinţa cu tema: Declaraţia de la Cork: De la reflecţie la acţiune 
(Berlin, Germania). 

 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate – dna Federica Mogherini 

 

 

Luni, 16 ianuarie 2017 

 Va avea o întâlnire cu dl Teodor Meleşcanu, ministrul afacerilor externe 
din România; 

 Va avea o întâlnire cu dl Angelino Alfano, ministrul afacerilor externe şi 
cooperare internaţională din Italia; 

 Va avea o întâlnire cu dl Timo Soini, ministrul afacerilor externe din 
Finlanda; 

 Va prezida Consiliul de afaceri externe de la Bruxelles; 

 Va avea o întâlnire cu dl Daniel Mitov, ministrul afacerilor externe din 
Bulgaria. 

 

Marţi, 17 ianuarie 2017 

 Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor de la Strasbourg. 

 

Miercuri – Joi, 18 - 19 ianuarie 2017 

 Va participa la reuniunea anuală 2017 a Forumului economic mondial, de 
la Davos-Klosters, Elveţia. 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/dossier_p/en/dossier/cork.pdf
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