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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, fără 

a se periclita actul european de guvernare - 
cât mai aproape de interesele comunităților. 
În ultimul deceniu s-au făcut eforturi pentru 

consolidarea principiului subsidiarității în 
legislația UE. Tratatele UE au conferit 

parlamentelor naționale dreptul  de a se 
exprima cu privire la proiectele de acte 

legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

Europeană și statele 

membre se respectă și se 

ajută reciproc în 

îndeplinirea misiunilor care 

decurg din tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-mediei și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 
 Autori 

Marina Bălășoiu 

Carmen Denisa Ion            

Cristina Rădulescu 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN…….…….………………………....…………..………….......…........4 

PREȘEDINȚIA PORTUGHEZĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE…………………………………………..……………………………….…………..………….….…..12 

CONSILIUL EUROPEAN………………..………………………………….……………………….…..…..……...13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

12 aprilie 2021 

Comisia pentru afaceri externe (AFET) 

•  Schimb de opinii despre comunicarea comună privind multilateralismul, 

cu dl Stefano Sannino, secretar general al Serviciului european pentru 

acțiune externă, și dl Koen Doens, director al Direcției generale pentru 

parteneriatele internaționale.  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

• Vot asupra amendamentelor privind noile căi pentru migrația legală a 

forței de muncă; 

• Prezentarea studiului vizând piețe contestabile și echitabile în sectorul 

digital (Legea piețelor digitale) (dna Margrethe Vestager, comisar 

european, responsabil cu portofoliul pentru O Europă potrivită pentru era 

digitală); 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

12 –18 

 aprilie 2021 
DIN AGENDA COMISIILOR  



5 
 

• Prezentarea studiului despre piața unică pentru serviciile digitale (Legea 

serviciilor digitale) și modificarea Directivei 2000/31/CE (de dna 

Margrethe Vestager, comisar european, responsabil cu portofoliul 

pentru O Europă potrivită pentru era digitală); 

• Examinarea proiectului de raport al Comisiei Europene privind statul de 

drept. 

Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) 

• Examinarea și adoptarea amendamentelor pentru Acordul între 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană 

privind un registru obligatoriu de transparență; 

• Examinarea proiectului de raport privind dialogurile cetățenilor și 

participarea cetățenilor la procesul decizional al UE; 

• Schimb de opinii privind studiul „Interpretarea și punerea în aplicare a 

articolului 50 TUE - Evaluare juridică și instituțională" - comandat de 

către Departamentul de politici pentru drepturile cetățenilor și afaceri 

constituționale; la discuții va participa și  dl Ioannis Papageorgiou, 

profesor asociat de politică internațională și europeană la Universitatea 

Aristotel din Salonic - Grecia;  

•  Examinarea documentului de lucru nr. 1 privind democratizarea Uniunii 

Europene prin îmbunătățirea responsabilității, transparenței, și 

capacității de reacție a instituțiilor Uniunii. 

13 aprilie 2021 

Comisia pentru dezvoltare (DEVE) 

• Schimb de opinii  și prezentarea comunicării privind „Acțiunea 

umanitară a UE - noi provocări, aceleași principii” și dialogul structurat 

privind programul de lucru al Comisiei Europene, cu dl Janez Lenarčič, 

comisar european, responsabil cu portofoliul pentru gestionarea 

crizelor; 

• Adoptarea proiectului de aviz pentru strategia „De la fermă la furculiță” 

pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic; 
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• Adoptarea propunerii de rezoluție privind accelerarea progresului și 

abordarea inegalităților în direcția încetării SIDA ca amenințare pentru 

sănătatea publică până în 2030; 

• Schimb de opinii privind implicațiile gestionării și eliminării ecologice a 

substanțelor și deșeurilor periculoase, cu dl Marcos A. Orellana, 

raportor special pentru substanțe toxice și drepturile omului, de la 

Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. 

Comisia pentru afaceri externe (AFET) 

• Adoptarea amendamentelor pentru Rapoartele Comisiei Europene din 

2019 și 2020 privind Muntenegru; 

• Adoptarea amendamentelor privind relațiile UE - India; 

• Schimb de opinii cu dl Anas Al-Abdeh, președintele Comisiei siriene de 

negociere, și dl Hadi al Bahra, președinte al Coaliției naționale pentru 

forțele revoluționare și de opoziție siriene; 

• Schimb de opinii cu dl Othman Jerandi, ministrul tunisian al afacerilor 

externe, migrației și tunisienilor din străinătate; 

• Schimb de opinii privind relațiile UE - Japonia și punerea în aplicare a 

Acordului de parteneriat strategic;  

• Cea de-a 6-a aniversare a acordurilor de la Minsk - schimb de opinii cu 

privire la realizările și provocările viitoare. 

Comisia pentru afaceri externe (AFET), Delegația pentru 

cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția, Norvegia, 

Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda  și Comisia parlamentară 

mixtă a Spațiului Economic European  

• Audierea publică cu tema „Arctica - o nouă arenă de importanță 

geostrategică și rivalitate a marilor puteri”. 

Comisia specială pentru intervenția străină în toate procesele 

democratice din Uniunea Europeană, inclusiv dezinformarea (INGE) 

• Prezentarea studiului „Dezinformare și propagandă - impactul asupra 

funcționării statului de drept și a proceselor democratice în UE și statele 

sale membre - actualizare 2021”, de dna Judit Bayer, profesor asociat la 

Universitatea de Afaceri din Budapesta - Ungaria, și dl Schumann Fellow 



7 
 

de la Institutul de informare, telecomunicații și dreptul media, 

Universitatea din Münster – Germania;  

• Audiere despre „Dezvoltări tehnologice și abordări de reglementare 

pentru dezinformare - interferență prin reclamă”. 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale(EMPL) 

• Vot asupra deciziei de a începe negocierile interinstituționale pentru 

Directiva 2004/37/CE de modificare privind protecția lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă.  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

• Adoptarea proiectului de raport cu privire la noi căi pentru migrația 

legală a forței de muncă; 

• Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor 

interinstituționale pentru propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 

2018/1862 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor 

pentru accesarea altor sisteme de informații ale UE în sensul Sistemului 

european de informare și autorizare a călătoriilor; 

•  Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor 

interinstituționale pentru propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 

2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de 

acces la alte sisteme de informații ale UE în sensul Sistemului european 

de informare și autorizare a călătoriilor.  

• Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor 

interinstituționale pentru stabilirea condițiilor pentru accesarea altor 

sisteme de informații ale UE în scopuri ETIAS și modificarea 

Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a 

Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861; 

• Examinarea propunerii de rezoluție pentru protecția adecvată a datelor 

cu caracter personal de către Regatul Unit.  
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14 aprilie 2021  

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) 

• Schimb de opinii cu privire la implementarea recomandărilor studiului 

global al ONU privind copiii privați de libertate, cu prof. Manfred 

NOVAK, expert în drepturi independente numit de ONU, autor principal 

al Studiului Global al ONU și secretar general al Campusului Global; dna 

Carina Ferreira-Borges, Word Health Organization; dl Manu Krishan, 

Campusul Global al Drepturilor Omului; și dna Kirsten Di Martino, 

consilier principal pentru protecția copilului UNICEF.  

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI), Delegația la Comisia 

parlamentară de cooperare UE-Rusia 

• Schimb de opinii cu dl Serghei Guriev, profesor de economie la Sciences 

Po de la  Paris - Franța. 

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI), Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

• Schimb de opinii privind răspunderea oficialilor de stat pentru 

infracțiuni internaționale cu dl Vaios Koutroulis, profesor de drept 

internațional public la  Centrul de drept internațional de la Facultatea de 

drept, Universitatea liberă din Bruxelles – Belgia; dl Claus Kreß, profesor 

la Institutul de drept internațional al păcii și securității la Universitatea 

din Köln - Germania; dna Chantal Meloni, avocat criminalist la CEDO. 

Subcomisia pentru securitate și apărare (SEDE) 

• Raport de misiune din Mali, Burkina Faso și Niger ca parte a 

implementării noului mandat al Misiunii de instruire a Uniunii Europene 

în Mali; 

• Audiere despre „Situația de securitate în Sahel - viziunea și experiența 

africană”; 

• Examinarea proiectului de raport cu privire la cooperarea UE - NATO în 

contextul relațiilor transatlantice; 

• Examinarea proiectului de raport privind starea capacităților de apărare 

cibernetică a UE; 
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• Schimb de opinii despre facilitatea europeană pentru pace - 

consolidarea setului de instrumente financiare și pilonul de securitate și 

apărare, cu dl Stefano Tomat, director pentru politica de apărare și 

securitate comună a UE și răspuns la criză - Abordare integrată pentru 

securitate și pace la Serviciul european de acțiune  externă. 

Subcomisia pentru securitate și apărare (SEDE), Delegația la 

Comisia de asociere parlamentară UE-Ucraina  

• Schimb de opinii cu privire la cooperarea în domeniul securității și 

apărării UE - Ucraina, cu dl Andrii Taran, ministrul apărării din Ucraina. 

15 aprilie 2021 

Comitetul special pentru combaterea cancerului (BECA) 

 

• Audiere publică - „Cooperarea este forța - schimbul de cunoștințe și 

date, îmbunătățirea îngrijirii transfrontaliere pentru combaterea 

cancerului”. 

Subcomisia pentru securitate și apărare (SEDE) 

• Schimb de opinii asupra „Perspectivelor experților cu privire la pașii 

următori ai busolei strategice”, cu dl Daniel Fiott, editor de securitate și 

apărare la  Institutul UE pentru studii de securitate; dl Nicole Koenig, 

cercetător la Institutul Jacques Delors; dl Christian Mölling, director de 

cercetare la Consiliul German pentru relații externe; 

• Schimb de opinii cu dl Fernando Arias González, directorul general al 

Organizației pentru interzicerea armelor chimice. 

 

16 aprilie 2021 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI) 

• Adoptarea propunerii de rezoluție privind protecția solului; 

• Adoptarea proiectului de recomandare asupra stabilirii unui program 

pentru mediu și acțiune climatică; 
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• Vot asupra deciziei de a deschide negocieri interinstituționale pentru 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind evaluarea tehnologiilor din domeniul sănătății și de modificare a 

Directivei 2011/24 /UE; 

• Adoptarea propunerii de rezoluție pentru regulamentul delegat al 

Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2008 privind 

examinarea modificărilor condițiilor autorizațiilor de introducere pe 

piață pentru medicamente pentru uz uman și produse medicinale 

veterinare.  

 

Marți, 13 aprilie 2021 

• Se va întâlni cu dl Antonio Patuelli, președintele Asociației Bancare 
Italiene (videoconferință): 

• Va participa la conferința extraordinară a președinților.  
 

Miercuri, 14 aprilie 2021 

• Va participa la reuniunea informală a Biroului. 
 

Joi, 15 aprilie 2021  

• Va participa la o întâlnire cu dna Vicky Martin de la Torre despre cartea sa  
„Europa, ieri și azi: un salt în necunoscut?” (videoconferință). 

 

Vineri, 16 aprilie 2021 

• Va participa, impreună cu d Romano Prodi, la comemorarea profesorului, 
academicianului și omului politic Roberto Ruffilli,  asasinat în 1988, de 
membrii Brigăzilor Roșii. 

 

 

12 - 18 

aprilie 2021 

 

DIN AGENDA PREȘEDINTELUI, David 

Sassoli 
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13 aprilie 2021 

• Schimb de opinii între membrii Subcomisiei pentru chestiuni fiscale a PE şi 
cei ai Comisiei pentru finanţe din Bundestag - videoconferinţă. 

15 aprilie 2021 

• Întrevederea oficialilor Parlamentului francez cu privire la pregătirea 
dimensiunii parlamentare a preşedinţiei franceze a UE-Interactio 
demonstration - videoconferință.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din agenda săptămânii 
12-18 aprilie 

2021 
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16 aprilie 2021 

• Reuniunea Eurogrup - videoconferinţă. 

• Reuniunea informală a miniștrilor economiei și finanțelor - videoconferință. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PREȘEDINȚIA 

PORTUGHEZĂ 

A CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

 

 
 Din agenda săptămânii 12 – 18 aprilie 

2021 
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12.04.2021 

• Va avea o întrevedere cu dl Macky Sall, președintele Senegalului. 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

12-18.04.2021 
  

Din agenda președintelui, dl Charles Michel 
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    Tel: 021 414 21 51 
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    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 

2007, poate fi accesată aici. 
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