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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii şi grupuri  

 

 Detaşarea lucrătorilor. Noile reguli pentru angajaţii trimişi să lucreze 
temporar în alt stat membru vor fi dezbătute şi votate1, pe data de 16 octombrie a.c.,  în 
cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL).  Deputaţii 
europeni propun protejarea lucrătorilor şi crearea de condiţii egale pentru companii. 
Elementele cheie sunt salariul egal pentru o muncă egală şi aplicarea normele de muncă 
din ţara gazdă după 2 ani.  

 Norme privind azilul. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne (LIBE) va vota, pe data de 19 octombrie a.c., o revizuire majoră a Regulamentul 
Dublin2. Noul regulament prevede că: toate ţările îşi împart responsabilitatea pentru 
solicitanţii de azil; statele membre cu frontiere externe, care constituie primul loc de 
sosire în Europa al majorităţii refugiaţilor, îşi asumă răspunderea pentru înregistrarea 
tuturor persoanelor care sosesc, precum şi pentru protejarea şi menţinerea frontierelor 
externe ale UE; • persoanele care au nevoie de protecţie internaţională beneficiază de 
aceasta mult mai rapid decât în prezent, iar cei care se dovedesc a nu avea drept la azil 
sunt trimişi înapoi în ţările lor de origine într-un mod rapid şi demn. 

                                                           

1 Proiect de raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 
privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 –2016/0070(COD), 
raportori Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius. 

2 Actualul Regulament Dublin, care stabileşte statul membru responsabil pentru o cerere de azil 
depusă de un refugiat, este în prezent inadecvat scopului său. Acest lucru a devenit clar în anul 2015, 
când peste 1  milion de persoane au fugit de războaie, de conflicte şi de persecuţii şi au solicitat protecţie 
internaţională în UE, fapt care a dus la prăbuşirea totală a sistemului de la Dublin. Ca răspuns la această 
situaţie, Comisia Europeană a prezentat o propunere de revizuire a Regulamentului Dublin în mai 2016. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/EMPL/EMPL(2017)1016_1P/sitt-6833495
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1019_1/sitt-6837075
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1019_1/sitt-6837075
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 E-confidenţialitate. Actualizarea normelor UE privind protecţia vieţii 
private3 în domeniul comunicării cum ar fi WhatsApp, Facebook Messenger şi Skype, 
este, una dintre temele principale supusă votului,  pe data de 19 octombrie a.c., în 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri intern (LIBE).  

 Panama Papers. Comisia de anchetă a Parlamentului European care 
investighează dezvăluirile privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi 
evaziunea fiscală (PANA) îşi va prezenta, pe data de 18 octombrie a.c., concluziile şi 
recomandările sale în raportul final4 în cazul Panama Papers. 

 Pregătiri pentru sesiunea şedinţei plenului. Grupurile politice îşi 
vor definitiva opţiunile în ceea ce priveşte: viitorul UE în domeniul finanţelor, 
certificarea îngrăşămintelor, protecţia lucrătorilor expuşi la substanţe cancerigene sau 
mutagene şi traficului ilicit de droguri. De asemenea, îşi vor stabili poziţiile cu privire la 
programul de lucru al Comisiei Europene, bugetul UE pentru  2018 şi mandatul de a 
începe negocierile comerciale cu Australia şi Noua Zeelandă. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European,                      
dl Antonio Tajani 

 

 Marţi 17 octombrie a.c.  

 Întrevedere cu dl Jigme Zangpo, preşedintele Adunării Naţionale  a 
Buthan5.  

 

 Miercuri, 18 octombrie a.c.   

 Va susţine discursul de deschidere la Conferinţa aeronautică;  

 Întâlnire cu dl Pedro Sánchez Pérez-Castejón, liderul Partidul socialist 
muncitoresc spaniol; 

 Întâlnire cu jurnalişti letoni; 

 Întrevedere cu dl Abdelkader Messahel, ministrul afacerilor externe din 
Algeria;  

 Întâlnire cu dl Adrian Delia, şeful Partidului Naţionalist din Malta. 

 

                                                           

3 Proiect de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal în comunicaţiile 
electronice şi de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile 
electronice) - COM(2017)0010 – 2017/0003(COD), raportor Marju Lauristin.  

4 Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea 
fiscală 2017/2013(INI), coraportori Petr Ježek (ALDE), Jeppe Kofod (S&D), şi Proiecte de recomandare 
în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligaţiilor fiscale şi evaziunea fiscală 
2016/3044(RSP),  coraportori Petr Ježek (ALDE) şi Jeppe Kofod (S&D).  

5 Bhutan este denumirea oficială a Regatului Bhutan, o ţară fără ieşire la mare în Asia de Sud. 
Situat în Himalaya de Est, este înconjurat de Regiunea Autonomă Tibetană din nord, India în sud, statul 
Sikkim din India şi Valea Chumbi din Tibet, în vest, şi statul Arunachal Pradesh din India în est. Bhutan 
este geopolitic în Asia de Sud şi este a doua regiune din cele mai puţin populate după Maldive. Thimphu 
este capitala şi cel mai mare oraş, în timp ce Phuntsholing este centrul său financiar. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/LIBE/LIBE(2017)1019_1/sitt-6837075
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 Joi, 19 octombrie a.c.  

 Va participa la Conferinţa preşedinţilor; 

 Va participa la summit-ul PPE;  

 Va participa la Consiliul European. 

 

 Vineri, 20 octombrie a.c.  – Oviedo, 
Spania 

 Va participa la ceremonia de acordare a 
premiului pentru armonie Prinţesa de Asturias 2017 care îi 
revine Uniunii  Europene, pentru contribuţia sa „la cea mai 
lungă perioadă de pace în Europa modernă şi răspândirea 
valorilor  precum libertatea, drepturile omului, 
solidaritate şi speranţă - un proiect pentru viitor, în 
momente de incertitudine.”  
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PREŞEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 16 octombrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Luxemburg). 

 

Luni - miercuri, 16 - 18 octombrie 2017 

 Conferinţa la nivel înalt privind e-sănătatea cu titlul: ”Sănătatea în 
societatea digitală. Societatea digitală în domeniul sănătăţii” (Tallinn, Estonia). 

 

Luni - joi, 16 - 19 octombrie 2017 

 Conferinţa ”Consiliul European al tinerilor” (Bruxelles, Belgia). 

 

Marţi, 17 octombrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Luxemburg); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50) (Luxemburg). 

Marţi – miercuri, 17 – 18 octombrie 2017 

 Conferinţa privind achiziţiile în domeniul inovării (Tallinn, Estonia). 
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Miercuri, 18 octombrie 2017 

 Summit-ul social tripartit6 (Bruxelles, Belgia). 

 

Joi – vineri, 19 – 20 octombrie 2017 

 Reuniunea Consiliului European (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Este un forum de dialog între instituţiile UE, la nivel de preşedinte, şi partenerii sociali 

europeni, la cel mai înalt nivel de conducere. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 16 octombrie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu un grup de elevi de la Liceul Lauder-Reut din România. 

 

Marţi, 17 octombrie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va susţine un discurs la conferinţa ”Viitorul politicii de coeziune post-2020: 
Rolul administraţiilor locale în ţările din Europa Centrală şi de Est în valorificarea la 
maximum a contribuţiei fondurilor europene” (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri, 18 octombrie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va afla la Budapesta, Ungaria, unde va susţine un discurs în cadrul celui 
de-al 6-lea Forum anual privind Strategia UE pentru regiunea Dunării. 

 

Miercuri - joi, 18 – 19 octombrie 2017 

 Cel de al 6-lea forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării 
(Budapesta, Ungaria). 
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Joi, 19 octombrie 2017 

 Dl Karmenu Vella, comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri 
maritime şi pescuit se va întâlni cu dna Adriana-Doina Pană, ministrul apelor şi 
pădurilor din România. De asemenea, se va întâlni şi cu dl Gheorghe Şimon, ministrul 
economiei din România; 

 Dl Vytenis Andriukaitis, comisarul european responsabil pentru sănătate 
şi siguranţă alimentară, se va întâlni cu dl Mihai Tudose, prim-ministrul României, cu 
dl Florian Bodog, ministrul sănătăţii din România, dl Petre Daea, ministrul agriculturii 
şi dezvoltării rurale din România. De asemenea, va participa la o întâlnire cu membrii 
Comisiilor pentru sănătate şi pentru afaceri europene ai Camerei Deputaţilor şi 
Senatului României. Va participa la ”Dialogul cu cetăţenii” privind viitorul Europei, 
împreună cu dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene, în 
Bucureşti. Dl Andriukaitis va susţine un discurs în cadrul ”Forumului privind sănătatea 
– finanţarea sistemului de sănătate în 2018”. Se va întâlni cu dl Vlad Voiculescu, fost 
ministru al sănătăţii şi cu dl Vlad Mixich, fost vicepreşedinte interimar al Agenţiei 
naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

Luni, 16 octombrie 2017 

 Se va întâlni cu dl  Frans Timmermans, cu dl Valdis Dombrovskis, cu dl 
Adrus Ansip, cu dna Marianne Thyssen, cu dl Pierre Moscovici, cu dna Corina Creţu şi 
cu dl Edouard Philippe, prim-ministrul Franţei. 

 

Marţi, 17 octombrie 2017 

 Întrevedere, în cadrul unui prânz de lucru, cu domnul Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European. 

 

Miercuri, 18 octombrie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul summit-ului social tripartit7; 

 Întrevedere, în cadrul unei cine de lucru cu Grupul de la Vişegrad, cu 
domnul Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, cu dl Robert Fico, prim-ministrul 
Slovaciei, cu dl Bohuslav Sobotka, prim-ministrul Republicii Cehe, şi cu dna Beata 
Szydło, prim-ministrul Poloniei. 

 

Joi, 19 octombrie 2017 

 Se va întâlni cu dl Pedro Sánchez, liderul Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol; 

 Se va întâlni cu dl Māris Kučinskis, prim-ministrul Letoniei; 

                                                           

7 Este un forum de dialog între instituţiile UE, la nivel de preşedinte, şi partenerii sociali 
europeni, la cel mai înalt nivel de conducere. 
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 Se va întâlni cu dl Kyriakos Mitsotakis, liderul Partidului Noua 
Democraţie din Grecia; 

 Va participa la summit-ul PPE înainte de Consiliul European; 

 Se va întâlni cu dl Paolo Gentiloni, prim-ministrul Italiei; 

 Va participa la reuniunea Consiliului European. 

 

Vineri, 20 octombrie 2017 

 Se va afla în Oviedo, Spania, împreună cu dl Antonio Tajani, preşedintele 
Parlamentului European şi cu dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, unde 
va primi, în numele Uniunii Europene, premiul pentru armonie Prinţesa Asturias; 

 Va participa la o recepţie în prezenţa regelui Felipe al VI-lea şi a reginei 
Letizia Ortiz Rocasolano ai Spaniei. 

 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

Luni,  16 octombrie 2017 

 Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe (Luxemburg). 

 

Marţi, 17 octombrie 2017 

 Îi va fi înmânat premiul «Împăratul Otto» conferit de autorităţile oraşului 
Magdeburg (Germania). 

 

Miercuri, 18 octombrie 2017 

 Va participa la reuniunea Colegiului comisarilor. 

 

Vineri, 20 octombrie 2017 

 Va primi vizita dnei Kans Kyung-wha, ministrul pentru afaceri externe al 
Republicii Corea; 

 Va primi vizita oficială a dl. Jan Egeland, secretar general al Consiliului 
norvegian pentru refugiaţi.  
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