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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – sesiune – Strasbourg, Franţa 

 

Luni, 13 februarie 2017 

 Dezbateri:  

- Raport referitor la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea 
[2016/2094(INI), raportori  Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii 
emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu 
[COM(2015)0337 - 2015/0148(COD), raportor Ian Duncan]; 

-  Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul 
concurenţei [2016/2100(INI), raportor Tibor Szanyi]. 

 Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 

-  Raport referitor la promovarea egalităţii de gen în sănătatea mintală şi în 
cercetarea clinică [2016/2096(INI), raportor Beatriz Becerra Basterrechea]; 

- Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European 
adresată Consiliului referitoare la priorităţile UE pentru cea de a 61-a sesiune a 
Comisiei ONU pentru statutul femeii [2017/2001(INI), raportori Constance Le Grip, 
Maria Arena]; 

- Raport referitor la controlul registrului şi componenţa grupurilor de 
experţi ai Comisiei Europene [2015/2319(INI), raportor Dennis de Jong]; 

-  Raport referitor la rolul denunţătorilor în protejarea intereselor 
financiare ale UE [2016/2055(INI), raportor Dennis de Jong]. 
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 Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din 
Regulamentul de procedură). 

 

Marţi, 14 februarie 2017 

 Dezbatere comună - Viitorul UE:  

-  Raport referitor la posibile evoluţii şi ajustări ale structurii instituţionale 
actuale a Uniunii Europene [2014/2248(INI), raportor Guy Verhofstadt]; 

- Raport referitor la îmbunătăţirea funcţionării Uniunii Europene 
valorificând potenţialul Tratatului de la Lisabona [2014/2249(INI), raportori Mercedes 
Bresso, Elmar Brok]. 

 Şedinţă solemnă - Discursul dlui Alexander Van der Bellen, 
preşedintele Republicii Austria. 

 Votare urmată de explicarea voturilor:           

- Raport referitor la referitor la rolul denunţătorilor în protejarea 
intereselor financiare ale UE [2016/2055(INI), raportor Dennis de Jong]; 

-  Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului 
de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce priveşte lista statelor terţe şi 
organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri [2016/0823(CNS), raportori Agustín 
Díaz de Mera García Consuegras]; 

- Raport referitor la revizuirea Consensului european privind dezvoltarea 
[2016/2094(INI), raportori Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser]; 

- Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul 
concurenţei [2016/2100(INI), raportor Tibor Szanyi]; 

- Raport referitor la promovarea egalităţii de gen în sănătatea mintală şi în 
cercetarea clinică [2016/2096(INI), raportor Beatriz Becerra Basterrechea]; 

-  Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului 
European adresată Consiliului referitoare la priorităţile UE pentru cea de a 61-a sesiune 
a Comisiei ONU pentru statutul femeii [2017/2001(INI), raportori Constance Le Grip, 
Maria Arena]. 

 Dezbateri: 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene privind 
situaţia actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică pentru 
Grecia [2017/2529(RSP)]; 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate privind deteriorarea situaţiei din estul 
Ucrainei  [2017/2562(RSP)]; 

- Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate privind perspective privind reluarea 
negocierilor de pace în Orientul Mijlociu [2017/2527(RSP)]; 

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016 
[2016/2312(INI), raportor Knut Fleckenstein]; 

-  Raport referitor la Raportul Comisiei privind Bosnia şi Herţegovina pe 
2016 [2016/2313(INI), raportor Cristian Dan Preda]. 
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 Dezbatere comună - Semestrul european 2017: 

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza 
anuală a creşterii pentru 2017 [2016/2306(INI), raportor Gunnar Hökmark]; 

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte 
legate de ocuparea forţei de muncă şi aspecte sociale în Analiza anuală a creşterii pentru 
2017 [2016/2307(INI), raportor Yana Toom]; 

- Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanţa pieţei unice în 
cadrul semestrului european din 2017 [2016/2248(INI), raportor Antonio López-Istúriz 
White]; 

- Raport referitor la uniunea bancară - raportul anual pe 2016 
[2016/2247(INI), raportor Danuta Maria Hübner].  

 

Miercuri, 15 februarie 2017 

 Dezbatere comună - UE-Canada:  

- Declaraţie a reprezentantului Comisiei Europene privind încheierea CETA 
UE-Canada [2017/2525(RSP)]; 

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind 
încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă 
parte [2016/0373(NLE), recomandare  Charles Tannock]. 

 Votare urmată de explicarea voturilor:       

- Propuneri de rezoluţie privind încheierea CETA UE-Canada 
[2017/2525(RSP)]; 

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind 
încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă 
parte [2016/0373(NLE), recomandare Charles Tannock]; 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii 
emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu 
[COM(2015)0337 - 2015/0148(COD), raportor Ian Duncan]; 

-  Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016 
[2016/2312(INI), raportor Knut Fleckenstein]; 

-  Raport referitor la Raportul Comisiei privind Bosnia şi Herţegovina pe 
2016 [2016/2313(INI), raportor Cristian Dan Preda]; 

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza 
anuală a creşterii pentru 2017 [2016/2306(INI), raportor Gunnar Hökmark]; 

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte 
legate de ocuparea forţei de muncă şi aspecte sociale în Analiza anuală a creşterii pentru 
2017  [2016/2307(INI) raportor Yana Toom]; 
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- Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanţa pieţei unice în 
cadrul semestrului european din 2017 [2016/2248(INI), raportor Antonio López-Istúriz 
White]; 

- Raport referitor la uniunea bancară - raportul anual pe 2016 
[2016/2247(INI), raportor Danuta Maria Hübner]. 

 Dezbateri:        

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului [COM(2015)0625 - 
2015/0281(COD), raportor Monika Hohlmeier]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte 
consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele 
externe [COM(2015)0670 - 2015/0307(COD), raportor Monica Macovei]; 

- Declaraţii ale reprezentanţilor Consiliului şi ai Comisiei Europene privind  
schimbul de informaţii la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii şi înlocuirea 
instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona [2017/2504(RSP)]. 

 Dezbatere comună - Fondurile structurale şi de investiţii 
europene: 

- Raport referitor la investiţii în locuri de muncă şi în creştere – 
valorificarea la maximum a contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene: 
o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC [2016/2148(INI), 
raportor Lambert van Nistelrooij]. 

 

Joi, 16 februarie 2017 

 Dezbateri:   

- Raport referitor la o strategie în domeniul aviaţiei pentru Europa 
[2016/2062(INI), raportor Pavel Telička]; 

- Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei 
şi a statului de drept - cel mult o oră (articolul 135 din Regulamentul de procedură): 

 Situaţia drepturilor omului şi a democraţiei în Nicaragua: cazul Francesca 
Ramirez [2017/2563(RSP)]; 

 Execuţii în Kuweit şi Bahrain [2017/2564(RSP)]; 

 Guatemala, în special situaţia apărătorilor drepturilor omului 
[2017/2565(RSP)]. 

 Alocuţiunea domnului Justin Trudeau, prim-ministru al 
Canadei. 

 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); 

- Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
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2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului [COM(2015)0625 - 
2015/0281(COD), raportor Monika Hohlmeier]; 

- Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte 
consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele 
externe [COM(2015)0670 - 2015/0307(COD), raportor Monica Macovei]; 

- Raport referitor la posibile evoluţii şi ajustări ale structurii instituţionale 
actuale a Uniunii Europene [2014/2248(INI), raportor Guy Verhofstadt]; 

- Raport referitor la îmbunătăţirea funcţionării Uniunii Europene 
valorificând potenţialul Tratatului de la Lisabona [2014/2249(INI), raportori Mercedes 
Bresso, Elmar Brok]; 

- Capacitatea bugetară pentru zona euro [2015/2344(INI), raportori 
Reimer Böge, Pervenche Berès]; 

- Raport referitor la investiţii în locuri de muncă şi în creştere – 
valorificarea la maximum a contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene: 
o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC [2016/2148(INI), 
raportor Lambert van Nistelrooij]. 

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

Marţi, 14 februarie 2017 

- Întrevedere cu dl Aleksandr Van der Bellen, preşedintele Republicii 
Austria. 

 

Miercuri, 15 februarie 2017  

- Întrevedere cu dl Lars Løkke Rasmussen, prim-ministru al Danemarcei.  

 

Joi, 15 februarie 2017  

- Va prezida şedinţa în plen cu prilejul alocuţiunii pe care o va rosti dl  
Justin Trudeau, prim-ministru al Canadei.   
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 

Vineri, 17 ianuarie 2017 

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

 Conferinţa ”Quantum Europe 2017” cu tema: „Către o iniţiativă 
emblematică privind tehnologiile cuantice” (Balzan, Malta). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Marţi, 14 februarie 2017 

 Va fi prezentată propunerea de revizuire a regulamentului privind 
comitologia, în conformitate cu angajamentul asumat de preşedintele CE, dl Jean-
Claude Juncker, în discursul său privind starea Uniunii (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica 
regională se va  întâlni cu dl Stavros Theodorakis, liderul partidului politic elen „To 
Potami” şi membru al parlamentului din Grecia (Strasbourg, Franţa). 

 

Miercuri, 15 februarie 2017 

 Comisia Europeană va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la 
procedurile vizând încălcarea legislaţiei UE (Bruxelles, Belgia). 

 

Joi - vineri, 16 – 17 februarie 2017 

 Seminarul organizat de Centrul comun de cercetare în numele Direcţiei 
generale pentru educaţie şi cultură a Comisiei Europene cu tema „Recomandările 
politice pentru Deschiderea educaţiei” (Sevilla, Spania); 

 Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica 
regională se va  întâlni cu dl Paschal Donohoe, ministrul Cheltuielilor Publice şi 
Reformei din Irlanda (Strasbourg, Franţa). 
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

Miercuri, 15 februarie 2017 

 Întrevedere cu dl Ramtane Lamamra, ministrul de stat şi ministrul de 
afaceri externe şi cooperare internaţională al Algeriei; 

 Întrevedere cu ministrul de afaceri externe din Nepal, dl Prakash Sharan 
Mahat;  

 Întrevedere cu dl Yusuf Al-Othaimeen, Secretar general al Organizaţiei 
pentru cooperare islamică (OCI); 

 Întrevedere cu dl Jean-Marie Guehenno. Preşedinte şi CEO al Grupului 
internaţional pentru situaţii de criză; 

 Întrevedere cu dl. Gudlaugur Thor Thordarson, ministrul de afaceri 
externe al Islandei; 

 Întrevedere cu dl. Nicola Renzi, Secretar de stat pentru afaceri externe, 
afaceri politice şi justiţie din  San Marino. 

 

Joi, 16 februarie 2017 

 Întrevedere dl. Almazbek Atambayev, preşedinte al Kyrgyzstan; 

 Întrevedere cu dl. Bill Gates, co-preşedinte al Fundaţiei Bill şi Melinda 
GAtes; 

 Participă la Reuniunea G20 a miniştrilor de afaceri externe, de la Bonn, 
Germania. 

 

Vineri, 17 februarie 2017 

 Întrevedere cu dl. Denis Zvizdic, preşedintele Consiliului de miniştri al 
Bosniei şi Herţegovinei. 
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