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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – sesiune parlamentară – 
Strasbourg, Franţa 

  Epidemiile aflate în creştere. Deputaţii europeni doresc din partea Comisiei  
Europene să prezinte propuneri1 pentru a combate creşterea epidemiilor de HIV, 
tuberculoză şi hepatită C, din Europa, şi să dezvolte o strategie pe termen lung, la 
nivelul Uniunii. Dezbaterile vor avea loc pe data de 3 iulie a.c., iar votul pe data de 6 
iulie a.c. 

  Preşedinţia Consiliului UE. Deputaţii europeni vor analiza realizările 
Preşedinţiei malteze a Consiliului UE2, împreună cu premierul Joseph Muscat, pe data 
de 4 iulie a.c., iar pe data de 5 iulie a.c., vor fi prezentate de către premierul Estoniei, 
Jüri Ratas, priorităţile viitoarei preşedinţii estoniene a UE3. 

  Cuba. Deputaţii europeni ar trebui să-şi dea acordul, pe data de 4 iulie a.c.,  
după o dezbatere cu şeful politicii externe a UE, dna Federica Mogherini, cu privire la 
cooperarea dintre UE şi Cuba4, pentru prima dată, marcând astfel un punct de cotitură 
în relaţiile bilaterale. 

  Sumarul concluziilor Consiliului European şi temele pentru G20. 
Deputaţii europeni vor dezbate, pe data de 5 iulie a.c., rezultatul reuniunii Consiliului 
European (22-23 iunie a.c.) şi vor aborda subiectele de pe ordinea de zi a reuniunii G20  
(din 7-8 iulie a.c.), împreună cu preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk şi cu 
reprezentanţi ai Comisiei Europene. 

                                                           

1 2017/2576(RSP) 

2 2017/2658(RSP) 

3 2017/2659(RSP) 

4 2016/0298(NLE), raportor Elena Valencian 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2576(RSP)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2658(RSP)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2659(RSP)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2657(RSP)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2657(RSP)&l=ro
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  Turcia. Parlamentarii europeni vor dezbate şi vota, pe data de 5-6 iulie a.c.,  
Raportul privind Turcia 20165; va participa şi dl Johannes Hahn, comisar european 
pentru politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere. Este posibil să se solicite 
suspendarea discuţiilor de aderare la UE dacă vor fi adoptate modificările prezentate  în 
dezbatere. 

  Creşterea economiilor în Africa şi vecinătatea UE. Pe data de 5 iulie 
a.c., în cadrul unei dezbateri, se va discuta despre mobilizarea - în sectorul privat 
destinat investiţiilor - sumei de 44 miliarde euro alocate din  Fondul european pentru 
dezvoltarea durabilă (EFSD). În cazul în care propunerea6 va fi adoptată, va fi supusă la 
vot pe 6 iulie a.c. Scopul acesteia este de a ajuta stimularea locurilor de muncă, 
creşterea şi stabilitatea în zonă, stopând astfel cauzele migraţiei în statele vulnerabile. 

  Contra-terorism. În cadrul lucrărilor plenului, pe data de 6 iulie a.c., se va 
prezenta o propunere7 de înfiinţare a unei comisii temporare privind terorismul, care va 
examina ceea ce este necesar pentru îmbunătăţirea luptei împotriva terorismului şi a 
cooperării în UE.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 Luni, 3 iulie 2017  

 Va participa la inaugurarea Parlamentarium-lui din Strasbourg. 

 Marţi, 4 iulie 2017  

 Întâlnire bilaterală cu prim-ministrul Maltei, domnul Josef Muscat; 

 Participă la lucrările plenului privind analiza Preşedinţiei malteze a Consiliului 
UE şi la pregătirea programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2018;  

 Întrevedere cu dna Margrethe Vestager, comisar european pentru concurenţă; 

 Întrevedere cu dl Jyrki Katainen, vicepreşedintele Comisiei Europene. 

 Miercuri, 5 iulie 2017 

 Participă la lucrările plenului privind concluziile reuniunii Consiliului European 
din 22 şi 23 iunie 2017 şi la prezentarea programului de activitate al Preşedinţiei 
Estoniei; 

 Întâlnire bilaterală cu dl Juri Ratas, prim-ministru al Estoniei;  

 Întrevedere cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European;  

 Participă la inaugurarea clădirii Havel, împreună cu dna Dagmar Havlová, 
văduva preşedintelui Václav Havel. 

 Joi,  6 iulie 2017   

 Participă la Conferinţa preşedinţilor.  
                                                           

5 Raport privind Turcia - 2016 - 2016/2308(INI), raportor Kati Piri 

6 2016/0281(COD), raportori Eduard Kukan, Eider Gardiazabal Rubial, Doru-Claudian Frunzulică 

7 2017/2758(RSO) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2308(INI)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2758(RSO)&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/parlamentarium-strasbourg/parlamentarium-strasbourg-en
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

 Luni, 3 iulie 2017 

 Conferinţa privind cercetarea şi inovarea cu tema: „Conturând viitorul nostru” 
(Bruxelles, Belgia). 

 

 Marţi, 4 iulie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 

 Joi, 6 iulie 2017 

 Conferinţa cu tema: „Construcţiile: e vremea schimbării!” (Bruxelles, Belgia). 

 

 Vineri, 7 iulie 2017 

 Conferinţa privind politica agricolă comună (PAC) cu tema: „Exprimaţi-vă 
părerea”. Dl Phil Hogan, comisarul european responsabil pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, a lansat consultarea cu privire la viitorul politicii agricole comune 
(Bruxelles, Belgia). 
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Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 
Juncker 

 

 Luni, 3 iulie 2017 

 Întrevedere cu dl Klaus-Heiner Lehne, preşedintele Curţii de Conturi Europene, 
în cadrul unui prânz de lucru (Luxembourg); 

 Luni – marţi, 3 - 4 iulie 2017 

 Întrevedere cu dl Joseph Daul, preşedintele Partidului popular european (PPE), 
şi dl Manfred Weber, preşedintele Grupului PPE din Parlamentul European. De 
asemenea, va avea o întrevedere cu reprezentanţii Grupului conservator şi reformist 
european (ECR) din Parlamentul European la Strasbourg, Franţa; 

 Va susţine un discurs în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European 
referitor la concluziile încheierii Preşedinţiei malteze a Consiliului Uniunii Europene 
(Strasbourg, Franţa). 

 

 Joi, 6 iulie 2017 

 Va participa, împreună cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, şi 
cu dl Shinzō Abe, prim-ministru al Japoniei, la Summit-ul liderilor UE-Japonia 
(Bruxelles, Belgia). 

 

 Vineri - sâmbătă, 7 - 8 iulie 2017 

 Va susţine o conferinţă de presă, împreună cu dl Donald Tusk, preşedintele 
Consiliului European, înainte de Summit-ul G20 (Hamburg, Germania); 

 Va participa la Summit-ul G20, împreună cu Donald Tusk, preşedintele 
Consiliului European, şi cu dl Pierre Moscovici, comisar european responsabil pentru 
afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă (Hamburg, Germania). 
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

 Joi - vineri, 6 – 7 iulie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne (Tallinn, 
Estonia). 

 

 Vineri - sâmbătă, 7 – 8 iulie 2017 

 Summit-ul G20 de la Hamburg. Tema preşedinţiei germane a reuniunii la nivel 
înalt va fi „Modelarea unei lumi interconectate”.  

Liderii G20 vor purta discuţii despre politica economică, financiară, climatică, 
comercială, de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare.  

Fluxurile de migraţie şi de refugiaţi şi combaterea terorismului vor fi alte subiecte 
importante aflate pe ordinea de zi.  

Dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, şi dl Jean-Claude Juncker, 
preşedintele Comisiei Europene  vor reprezenta Uniunea Europeană în cadrul acestui 
Summit. 
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