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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Delegaţii parlamentare 

 

 Delegaţia Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM), 
condusă de dna Vilija Blinkevičiūtė (S&D, LT), a efectuat o vizită în Madeira şi 
Portugalia. Cu acest prilej au vizitat Funchal, capitala Insulelor Madeira şi oraşul 
Lisabona. Scopul delegaţiei a fost acela de a observa situaţia socioeconomică a femeilor 
şi modul în care ele au fost afectate de criza economică. Deputaţii europeni s-au întâlnit 
cu reprezentanţi ai societăţii civile care lucrează în domeniul drepturilor femeii şi se 
dedică promovării şi protecţiei lucrătorilor, în special în sectoarele dominate de femei, 
precum turismul. Un alt subiect discutat a fost cel legat de combaterea prostituţiei şi 
măsurile guvernamentale în vigoare. 

 Vizita la Sofia, în Bulgaria, a delegaţiei Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale (EMPL) a avut drept scop analizarea situaţiei sociale şi a 
ocupării forţei de muncă. Membrii delegaţiei au avut întâlniri cu reprezentanţi 
relevanţi, cu agenţii guvernamentale, cu parteneri sociali, precum şi cu membri ai 
Comisiei pentru muncă din Parlamentul Bulgariei. A fost analizată funcţionarea 
Fondului social european şi Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul 
tinerilor (YEI). 

 Vizita în Australia şi Noua Zeelandă a delegaţiei Comisiei pentru comerţ 
internaţional (INTA) a avut ca obiectiv înţelegerea potenţialelor puncte care pot afecta 
negocierile de anul acesta. Deputaţii europeni s-au întâlnit cu membri ai parlamentului 
naţional şi cu reprezentanţi ai unor companii din UE, împreună cu reprezentanţi ai 
întreprinderilor locale, sindicate, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai comunităţilor 
indigene. 

 Delegaţia Comisiei pentru afaceri juridice (JURI), condusă de dl Pavel 
Svoboda (PPE, CZ) a efectuat o vizită în California. Tema principală de discuţie a fost 
legată despre modul cum se aplica legislaţia privind proprietatea intelectuală (în special 
aspectele legate de brevete, mărci comerciale şi pachetul privind drepturile de autor 
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aflat în vigoare). Membrii delegaţiei au avut întâlniri cu reprezentanţii ai Google, 
Facebook, Apple, Pixar, Universal Music şi 21 Century Fox. 

 Membri ai Comisiei pentru pescuit (PECH) au participat la lansarea 
oficială a proiectului european al mai multor consorţii partenere din UE ale regiunilor 
ultraperiferice conduse de regiunea Guadalupe, pentru schimbul de cunoştinţe şi bune 
practici şi pentru un pescuit sustenabil. Deputaţii au vizitat instalaţii pentru acvacultură 
şi au organizat întâlniri cu pescarii locali şi cu reprezentanţi ai autorităţilor regionale. 

 Dl Claude Moraes (S&D, UK) a condus delegaţia Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), compusă din 8 membrii, care a vizitat Japonia. 
Deputaţii europeni au avut întâlniri cu reprezentanţi ai industriei (Hitachi şi Sony), cu 
funcţionari publici de nivel înalt şi cu reprezentanţi ai  mediului academic pentru a 
discuta despre protecţia datelor (fluxuri şi transferuri de date), robotică şi securitatea 
cibernetică. 

 Vizita delegaţiei comune a Comisiei pentru afaceri externe (AFET) şi a 
Comisiei pentru securitate şi apărare (SEDE) la Washington şi Norfolk, SUA a fost 
condusă de dl David McAllister (PPE, DE) şi dna Ana Fotyga (CRE, PL). Scopul a fost 
de a dezbate cooperarea UE-NATO cu înalţi oficiali ai NATO şi de a stimula dialogul 
transatlantic privind politica externă şi de securitate cu reprezentanţi ai Congresului 
Statelor Unite şi ai Departamentele de stat şi de apărare ale SUA. 

 Delegaţia Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (ECON) a 
vizitat, în perioada 2-3 noiembrie a.c., Portugalia pentru a se informa despre cadrul 
economic şi financiar portughez. În acest sens au avut întâlniri cu dl Mário Centeno, 
ministrul finanţelor şi cu dl Carlos Costa, guvernatorul Băncii Centrale Portugheze.  

 Membrii delegaţiei Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) au avut 
întâlniri în Bulgaria cu dl Boiko Borisov, prim-ministru şi cu dl Tomislav Donchev 
viceprim-ministru. Între altele, au fost abordate teme de pe agenda viitoarei preşedinţii 
bulgare a Consiliului UE - politica regională, viitorul finanţelor UE şi politica de 
coeziune după anul 2020. Au avut întâlniri cu primarul şi viceprimarul Sofiei pentru a 
discuta despre dezvoltarea urbană a oraşului şi despre cele mai bune exemple de 
proiecte finalizate. Delegaţia a vizitat mai multe proiecte în Sofia şi a participat la 
reuniuni cu miniştri şi reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Municipiilor din 
Republica Bulgaria şi cu autorităţile care gestionează programele operaţionale. 

 Delegaţia Comisiei pentru control bugetar (CONT), sub conducerea dnei 
Ingeborg Gräßle (PPE), a vizitat Finlanda unde s-a întâlnit cu oficiali guvernamentali, 
reprezentanţi ai societăţii civile şi a vizitat proiecte finanţate din fonduri europene din 
Helsinki şi Rovaniemi. 

 Delegaţia Comisiei pentru transport şi turism (TRAN), sub conducerea 
dnei Karima Delli, a vizitat Silicon Valley, SUA pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai 
Uber, Tesla, Intel, Google X, Waymo şi ai departamentelor de cercetare şi dezvoltare a 
constructorilor de maşini, pentru a discuta despre viitorul mobilităţii, soluţiile 
inovatoare de transport şi ultimele evoluţii în privinţa vehiculelor aeriene fără pilot şi 
conducerea automată. 
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Din activitatea preşedintelui Antonio Tajani 

 Vizita oficială în Tunisia  

Preşedintele Parlamentului European a efectuat o vizita oficială între 30-31 
octombrie a.c. în Tunisia. Încă de la plecarea spre această ţară preşedintele Tajani 
menţiona că Tunisia este un partener-cheie al UE deşi este o democraţie ”tânără” şi de 
aceea va sprijini eforturile pentru consolidarea instituţiilor democratice şi pentru a 
deschide viitorul noii generaţii. Provocările sunt comune în Marea Mediterană şi în 
Africa şi este nevoie de o colaborare cât mai strânsă pentru îmbunătăţirea controlului la 
frontiere şi pentru lupta împotriva migraţiei ilegale.  

La finalul vizitei a 
declarat: ”(...) Aceasta este 
prima vizită în afara Europei de 
la alegerea mea ca preşedinte al 
Parlamentului European şi este 
o mărturie a importanţei pe 
care UE o acordă Tunisiei. Ţin 
să subliniez că relaţia noastră 
specială a făcut să depăşim 
provocările comune: 
consolidarea tranziţiei 
democratice, dezvoltarea 
economică, identificarea 
soluţiilor pentru şomaj, 
securitate şi gestionarea 
strategică a fluxurilor de 
migraţie. Tunisia induce speranţă şi oferă un exemplu pentru ceilalţi. Constituţia din 
anul 2014 este un punct de referinţă special pentru democraţie. Este imperativ ca 
viitoarele alegeri locale să aibă loc în cele mai bune condiţii. Împreună cu delegaţia 
factorilor economici europenei care m-au însoţit în această vizită am dorit să 
consolidăm legăturile dintre investitorii şi întreprinzătorii europeni şi tunisieni. Este 
datoria noastră să deschidem calea dezvoltării economice, prin urmare şi sprijinul 
meu susţinut pentru Acordul de liber schimb aprofundat şi cuprinzător. Afacerile din 
Tunisia trebuie să fie capabile să se finanţeze şi prin urmare băncile trebuie să-şi 
intensifice ritmul de dezvoltare (...) trebuie încurajate schimburile dintre tinerii 
antreprenori prin programul Erasmus. Trebuie să acţionăm împreună şi în ceea ce 
priveşte migraţia. (...) Securitatea Tunisiei înseamnă securitatea Europei. Vreau să ne 
exprimăm hotărârea pentru o cooperare eficientă şi mai extinsă între forţele noastre 
de poliţie şi serviciile omoloage.”  

 

 Conferinţa  ”Regândirea Europei” 

Preşedintele Tajani a participat la conferinţa dedicată dezbaterilor privind 
contribuţia creştină la viitorul proiect european care a avut loc la Vatican în prezenta 
Papei Francisc şi a membrilor conferinţelor episcopale din comunitatea europeană.  
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În intervenţia pe care a avut-o la acest eveniment preşedintele a susţinut că ”(...) 
reflecţia pe care o facem astăzi asupra viitorului Europei este deosebit de importantă 
pentru a depăşi decalajul dintre cetăţeni şi Uniunea noastră. Pentru a consolida 
sentimentul de apartenenţă la proiectul nostru trebuie să oferim cetăţenilor Europei o 

mai bună înţelegere a 
subiectelor terorism, migraţie 
ilegală, şomajului în rândul 
tinerilor. Avem nevoie de o 
unitate europeană puternică, de 
instrumente care să măsoare 
obiectivele noastre. Trebuie să 
reformăm Europa, nu să o 
distrugem. Pentru a realiza 
acest lucru trebuie să avem un 
nou început al valorilor noastre 
în care să plasăm apărarea 
omului şi a familiei, construcţia 
fundamentală a societăţii, în 
centrul eforturilor noastre. O 
Europă fără valori este o 

Europă fără conştiinţă şi fără identitate, este ca un stejar ale cărui rădăcini sunt 
mâncate de termite, un copac care sigur va cădea. Identitatea noastră îşi are 
rădăcinile în istoria îndepărtată legată în moduri foarte sinuoase de creştinism. 
Numai prin redescoperirea forţei acelei identităţi vom putea fi deschişi altora şi vom 
accepta diferenţele dintre noi. (...) Europa nu trebuie să piardă din vedere importanţa 
demnităţii umane în eforturile sale de gestionare a migraţiei. Cei care fug de război şi 
violenţă au dreptul să primească protecţia la care au dreptul toţi în Uniune însoţită de 
solidaritatea statelor membre ale UE. Europa este singurul continent în care 
pedeapsa cu moartea a fost abolită. 

(...) În data de 19 noiembrie, instituţiile europene şi statele membre se vor 
întâlni la Goteborg pentru a semna o declaraţie care va stabili un pilon social 
european, pentru care parlamentul a depus eforturi mari. Uniunea noastră este mai 
mult decât o piaţă sau o monedă. Este mai presus de toate un proiect conceput şi 
condus de bărbaţi şi femei obişnuiţi, este un vis despre libertate, prosperitate şi pace 
care devine realitate.”  În încheiere, dl Antonio Tajani a mulţumit pentru dezbaterile 
interesante dedicate momentului de reflecţie asupra perspectivelor Europei şi a reiterat 
ideea că Parlamentul European îşi doreşte să aibă un rol semnificativ în construirea 
viitorului nostru comun şi să sprijine permanent dialogul şi colaborarea pentru a putea 
apăra mai bine valorile europene.   

 

 Conferinţa interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa economică în UE, 29-31 octombrie 2017  

La Tallinn, în Estonia, a avut loc cea de-a noua sesiune a conferinţei 
interparlamentare privind evaluarea cadrului de guvernanţă macroeconomică în UE, 
organizată bianual, în baza prevederilor Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa în cadrul Uniunii economice şi monetare (TSCG-UEM). 

https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-eu-national-parliaments-are-discussing-financial-matters-tallinn
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-eu-national-parliaments-are-discussing-financial-matters-tallinn
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Au participat reprezentanţii parlamentelor naţionale din statele membre ale UE 
şi înalţi oficiali europeni din partea Parlamentului European şi ai Comisiei Europene. 
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat sub auspiciile parlamentului eston1, şi a comisiilor 
de specialitate ale Parlamentului European, respectiv: Comisia pentru bugete (BUDG) 
şi Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON). 

Temele principale abordate s-au referit la procesul de consultare publică privind 
viitorul Europei, în special aprofundarea Uniunii economice şi monetare şi viitorul 
bugetului UE şi al cadrului financiar multianual (CFM) 2020-2027. Un alt subiect 
discutat a fost referitor la reformele fiscale propuse recent de UE, în contextul 
necesităţii îmbunătăţirii procesului de colectare a impozitelor în întreaga Uniune. 

Dl. Gunther Oettinger, comisarul european responsabil pentru bugetul şi 
resursele umane ale UE, a participat la deschiderea sesiunilor de lucru, prilej cu care a 
apreciat că discuţiile privind bugetul Uniunii pentru anul 2018 sunt într-un stadiu 
avansat, dar negocierile pentru construcţia viitorului CFM, pentru perioada 2020-2027, 
se confruntă deja cu noi provocări şi incertitudini, fiind necesară aprofundarea 
dialogului între statele membre şi instituţiile UE2. 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Parlamentul este unicameral şi este denumit: Riigikogu, respectiv Adunarea Statului. 
2 La această adresă, se pot vizualiza informaţiile şi concluziile generale ale acestei conferinţe 
interparlamentare:  
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-eu-national-parliaments-are-discussing-financial-
matters-tallinn   
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-national-parliaments-focused-eu-budget    
http://www.ipex.eu/IPEXL- 
EB/conference/getconference.do?id=082dbcc55d1a225d015d1c0237bc00f5&appLng=RO 

 

 

https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-national-parliaments-focused-eu-budget
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-national-parliaments-focused-eu-budget
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/conference/getconference.do?id=082dbcc55d1a225d015d1c0237bc00f5&appLng=RO
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-eu-national-parliaments-are-discussing-financial-matters-tallinn
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-eu-national-parliaments-are-discussing-financial-matters-tallinn
https://www.parleu2017.ee/en/news/politicians-national-parliaments-focused-eu-budget
http://www.ipex.eu/IPEXL-%20EB/conference/getconference.do?id=082dbcc55d1a225d015d1c0237bc00f5&appLng=RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-%20EB/conference/getconference.do?id=082dbcc55d1a225d015d1c0237bc00f5&appLng=RO
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PREŞEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Conferinţa privind aspectele transfrontaliere ale politicii 

privind alcoolul 

În data de 30-31 0ctombrie 2017 Preşedinţia estoniană a organizat în Talinn  
Conferinţa internaţională cu tema ”Aspecte transfrontaliere ale politicii privind alcoolul 
- combaterea consumului nociv3 de alcool.” Au  participat experţi din Europa şi din 
afara acesteia, factori de decizie şi oameni de ştiinţă din domeniile sănătăţii, culturii, 
agriculturii şi finanţelor care au dezbătut principalele aspecte transfrontaliere ale 
politicii privind alcoolul - etichetarea alcoolului, comerţul transfrontalier, publicitatea 
transfrontalieră privind alcoolul prin intermediul televiziunii, inclusiv prin intermediul  
noilor servicii  media - internetul, telefoanele inteligente.  

Conferinţa a fost găzduită de ministrul estonian pentru sănătate şi muncă dl 
Jevgeni Ossinovski care a declarat : ”(…) consumul nociv de alcool reprezintă o 
ameninţare serioasă la adresa sănătăţii publice din Europa  provocând anual 
pierderi economice şi probleme grave de sănătate. Politica în domeniul sănătăţii 
inclusiv politica privind alcool-ul sunt în competenţa statelor membre; cu toate 
acestea factorii care afectează sănătatea sunt în competenţa altor sectoare, multe 
dintre acestea având la bază reguli  armonizate cu legislaţie UE.  Sunt lucruri  care 

                                                           

3
 Consumul nociv referindu-se la concentrația mare de alcool care afectează sănătatea. 
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pot fi făcute de către statele membre dar există şi o serie de probleme care ar putea fi 
rezolvate mai eficient împreună.. Prin urmare, am stabilit  ca  politica privind alcoolul 
să devină o prioritate a Preşedinţiei estoniene. Conferinţa de la Talinn reprezintă o 
oportunitate pentru a găsi soluţii la problemele  transfrontaliere ce privesc sănătatea 
publică,  cu privire la care guvernele naţionale sunt limitate în a lua măsuri.” 

În cadrul dezbaterilor s-a urmărit găsirea unor  răspunsuri la întrebări precum: 
„Care ar fi potenţialele câştiguri şi pierderi ce decurg din renunţarea la excepţiile 
privind etichetarea băuturilor alcoolice? Cum putem proteja tinerii şi copiii de impactul 
publicităţii transfrontaliere a băuturilor alcoolice? Dacă măsurile de autoreglementare 
propuse de industria alcool-ului funcţionează? Care este răspunsul adecvat la 
intensificarea comerţului transfrontalier? Cum pot fi măsurate şi evaluate efectele 
consumului de alcool asupra sănătăţii  şi cum ar putea să fie comparate datele colectate 
din mai mult state? Ce măsuri ar trebui adoptate de către statele membre şi de către 
Comisia Europeană pentru a reduce efectele nocive ale alcoolului?” 

În continuare preşedinţia estoniană va pregăti concluziile Consiliului UE privind 
aspectele transfrontaliere ale politici privind alcoolul care au fost discutate  în cadrul 
reuniunii informale a miniştrilor sănătăţii de la Talinn din 21 iulie 2017  pentru a le 
adopta  în cadrul reuniunii din luna decembrie. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Ziua egalităţii salariale 

Ziua europeană a egalităţii salariale a fost marcată în data de 3 noiembrie şi 
reprezintă momentul în care femeile nu mai sunt remunerate pentru munca lor, 
comparativ cu bărbaţii, cu aproape două luni înainte de sfârşitul anului. 

În UE femeile obţin rezultate similare sau chiar mai bune decât bărbaţii în 
domeniul educaţiei dar acest lucru nu se reflectă pe piaţa muncii. În anul 2016, 33 % 
dintre femeile din UE au absolvit învăţământul universitar, comparativ cu 29 % dintre 
bărbaţi. În acelaşi timp, rata globală de ocupare a forţei de muncă în cazul femeilor este 
cu 11,6 puncte procentuale mai scăzută decât în cazul bărbaţilor. De asemenea, femeile 
continuă să fie subreprezentate la nivelul conducerii în cele mai mari companii din UE. 
Numai 1 din 14 preşedinţi de consilii de administraţie şi doar 1 din 20 de directori 
generali sunt femei. 
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În data de 26 aprilie 2017 Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative 
privind echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa privată care vor oferi mai multă 
flexibilitate şi o mai bună protecţie mamelor, taţilor şi persoanelor cu responsabilităţi 
de îngrijire, pentru situaţiile în care aceştia doresc să îşi ia concediu pentru a se ocupa 
de copii, să beneficieze de forme de muncă flexibile sau să se întoarcă la locul de muncă.  

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_ro.htm
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

Relaţiile UE - Cuba 

Un nou capitol în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Cuba a fost deschis la 1 
noiembrie 2017 odată cu începerea aplicării provizorii a Acordului de dialog politic şi de 
cooperare, primul acord încheiat vreodată între 
cele două părţi (acordul se va aplica integral abia 
după ce va fi ratificat de toate statele membre ale 
UE). 

Acordul semnat la 12 decembrie 2016 
cuprindea doar trei mari capitole referitoare la 
dialog politic, cooperare în materie de politici 
sectoriale şi cooperare comercială.  

Prin actualul acord se doreşte susţinerea 
dezvoltării durabile a democraţiei, a respectării drepturilor omului, precum şi 
identificarea de soluţii comune la provocările globale în cadrul forurilor multilaterale. 
Printre domeniile de interes comun în care se vor desfăşura activităţi cu toate părţile 
interesate din Cuba din sectorul public şi privat se numără: energiile din surse 
regenerabile, dezvoltarea rurală, mediu, drepturile omului, buna guvernanţă, 
securitatea şi crearea de locuri de muncă.  

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate a UE, dna 
Mogherini a declarat: „(...) Astăzi, Uniunea Europeană se apropie şi mai mult de Cuba 
şi de cetăţenii cubanezi, într-un moment în care ţara traversează o perioadă de 
modernizare economică, politică şi socială. (...) Noi, europenii suntem legaţi de Cuba, 
de America Latină şi de zona Caraibilor printr-o istorie, o cultură şi un set de valori 
comune, precum şi prin aspiraţiile noastre legate de prezent şi viitor.” 
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