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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – sesiune plenară –Strasbourg  

 

 Deputaţii europeni vor dezbate şi vota, pe data de 4 aprilie a.c., recomandările 
Comisiei Europene adresate statelor membre privind modul în care vor fi remediate 
defectele constatate în urma controalelor întreprinse la producătorii de automobile şi 
lacune juridice, care vizează testele de emisii. De asemenea, va fi aplicată, în mod 
corespunzător, legislaţia pentru protecţia calităţii aerului.  

 Într-o şedinţă solemnă, din data de 4 aprilie a.c., dl Frank-Walter 
Steinmeier, nou-alesul preşedinte al Germaniei,  se va adresa deputaţilor europeni.  

 Instigările al ură, populismul şi ştirile false transmise prin mass-media 
vor fi subiectul unei dezbateri de actualitate, care va avea loc în plen, în data de 4 aprilie 
a.c.  Deputaţii europeni vor discuta despre modul în care UE poate răspunde mai bine 
la aceste fenomene, astfel încât să se prevină interferenţa în procesul democratic, în 
special în alegeri. 

 În urma recentelor scandaluri legate de implanturile de sâni sau de şold, 
deputaţii europeni vor dezbate şi vota, pe date de 4 şi 5 aprilie a.c., reguli stricte pentru 
certificarea şi monitorizarea dispozitivelor medicale, pentru a se asigura de 
trasabilitatea completă şi siguranţa pacienţilor. De asemenea, se va vota şi un proiect de 
rezoluţie cu privire la legislaţia care prevede strângerea de  informaţii şi cerinţele etice 
pentru dispozitivele medicale de diagnostic, utilizate, de exemplu, în timpul sarcinii sau 
testarea ADN-ului.  

 Brexit - Grupurile politice vor stabili priorităţile lor pentru Brexit într-o 
dezbatere specială, care se va desfăşura pe data de 5 aprilie a.c., chiar înaintea 
dezbaterilor  cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 
Nord din UE. Deputaţii europeni vor vota o rezoluţie în care vor fi prevăzute 
preocupările şi condiţiile esenţiale ale Parlamentului European pe tot parcursul acestui 
proces de retragere.  
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 Un acord informal între Parlamentul European şi Consiliu privind plafoanele 
tarifare en gros pentru companiile care vor efectua transferurile de date „roaming“ 
între ţările UE va fi votat pe data de 6 aprilie a.c.  

 Cetăţenii din Ucraina vor avea dreptul de a călători în UE fără viză în 
conformitate cu un proiect de rezoluţie care urmează să fie votat în plen pe date de 6 
aprilie a.c. Textul a fost informal convenit cu Consiliul şi este probabil să intre în 
vigoare la începutul lunii iunie a.c. 

 Comisia Europeană trebuie să se asigure că UE-SUA „Privacy Shield“1 oferă 
suficientă protecţie datelor cu caracter personal. Deputaţii europeni vor dezbate şi vota, 
pe data de 6 aprilie a.c., un proiect de rezoluţie care va conţine primele  revizuiri anuale 
ale cadrului aşteptat în această vară. Totodată, există suspiciuni cu privire la recentele 
activităţi de supraveghere şi la noile norme care să permită Agenţiei Naţionale de 
Securitate din SUA să partajeze cantităţi mari de date private. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 
 
 

 Marţi, 4 aprilie 2017  

 Întrevedere cu dl Frank-Walter Steinmeier, preşedintele Republicii Federale 
Germania;  

 Întrevedere cu dl Anders Samuelsen, ministrul afacerilor externe din 
Danemarca; 

 Întrevedere cu dl Witold Waszczykowski, ministrul afacerilor externe din 
Polonia. 

 

 Joi, 6 aprilie 2017  

 Participă la Conferinţa preşedinţilor.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 UE-SUA Privacy Shield este un cadru pentru schimburile transatlantice de date cu caracter 

personal în scopuri comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. De asemena, acest 

cadru va  permite companiilor americane să primească mai ușor datele cu caracter personal de la 

entităţile UE în conformitate cu legile privind confidenţialitatea UE menite să protejeze cetăţenii Uniunii 

Europene. UE-SUA Privacy Shield este un înlocuitor pentru principiile de confidenţialitate Safe Harbor 

International care au fost declarate nevalabile de către Curtea Europeană de Justiţie în octombrie 2015. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 3 aprilie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Luxembourg). 

Miniştrii vor discuta despre strategia UE pentru Siria şi despre situaţia din 
Libia, vor examina situaţia umanitară din Yemen şi vor adopta concluzii. De asemenea, 
vor avea un schimb de opinii cu secretarul general al Ligii Arabe, dl Ahmed Aboul-
Gheit, privind aspectele importante pentru regiune (situaţia din Siria şi din Libia) şi 
procesul de pace din Orientul Mijlociu. 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit (Luxembourg). 

Luni - marţi, 3 - 4 aprilie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor forţei de muncă, politicii sociale şi 
sănătăţii (Malta). 

Marţi - miercuri, 4 - 5 aprilie 2017 

 Conferinţa privind sprijinirea viitorului Siriei şi a regiunii (Bruxelles, 
Belgia). 

Joi, 6 aprilie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor competitivităţii (Malta). 

Vineri, 7 aprilie 2017 

 Reuniunea Eurogrup (Malta). 

Vineri, 7 aprilie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor economice şi financiare. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 3 aprilie 2017 

 Conferinţa cu tema: ”Sisteme de conducere automată şi conectată: 
conturând împreună viitorul”. La acest eveniment se va discuta despre modalităţile de 
stimulare a dezvoltării şi implementării tehnologiilor de conducere automată şi 
conectată a autovehiculelor. 

Marţi, 4 aprilie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Miercuri - joi, 5 - 7 aprilie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va afla în Grecia, unde va participa la o reuniune cu membrii Comisiei 
pentru afaceri europene şi Comisiei speciale permanente din Parlamentul Elen. În 
cadrul aceleiaşi vizite se va întâlni cu dl Georgios Stathkis, ministru pentru energie şi 
mediu, cu dl Sokrates Famelos, ministru delegat pentru energie şi mediu, cu dl Alexis 
Charitis, ministru delegat pentru economie şi dezvoltare şi va participa la Dialogul cu 
cetăţenii. De asemenea, va vizita în Salonic, proiectele finanţate din fonduri europene, 
concesionarea drumurilor pentru trafic rapid din zona Mării Egee – tunelul Tempi; 
proiectul  Agrotis (finanţarea UE pentru tehnologia informaţiei a IMM-urilor); 
regenerarea urbană din zona de coastă a Salonicului; proiectul managementul 
integrat al deşeurilor plantelor şi muzeul Verginia. 
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Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Luni - miercuri, 3 – 5 aprilie 2017 - Strasbourg, Franţa 

 Întrevedere cu dl Manfred Weber, preşedintele grupului Partidului 
Popular European din Parlamentul European, cu dl Gianni Pittella, preşedintele 
grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi democraţilor din Parlamentul European; 

 Întrevedere cu dl Frank-Walter Steinmeier, preşedintele Germaniei şi va 
participa la sesiunea plenară a Parlamentului European, unde dl Frank-Walter 
Steinmeier va susţine un discurs; 

 Întrevedere cu dl Victor Boştinaru, vicepreşedinte al Grupului Alianţei 
Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European; 

 Se va adresa plenului Parlamentului European cu privire la declanşarea 
de către Regatul Unit al Marii Britanii a articolului 50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. 

Joi, 6 aprilie 2017 – Bruxelles, Belgia 

 Întrevedere cu dna Doris Leurhard, preşedintele Confederaţiei Elveţiene, 
urmată de o conferinţă de presă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN


 COMISIA EUROPEANĂ

 

9 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene 
pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica 
Mogherini: 

 

 

Luni, 3 aprilie 2017 

 

 Va prezida reuniunea Consiliului pentru afaceri externe, la Luxemburg. 

 

Marţi -Miercuri,4-5 aprilie 2017 

 

 Va găzdui “Conferinţa de la Bruxelles pentru sprijinirea viitorului Siriei şi 
al regiunii”,  la Bruxelles. 

 

Joi, 6 aprilie2017 

 

- Va primi vizita oficială a dlui Mankeur Ndiaye, ministrul pentru afaceri 
externe al Senegalului.  

 

Vineri, 7 aprilie 2017 

 

Va primi vizita oficială a dlui Johannes Ebert, Secretar-general al Institutului 
Goethe. 
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