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Miercuri, Președintele Republicii franceze François Hollande și Cancelarul Republicii
Federale  Germania  Angela  Merkel  vor  efectua  o  vizită  oficială  la  Parlamentul
European. Această vizită comună încărcată de un adânc simbolism, la 25 de ani de
la reunificarea Germaniei și la 26 de ani de la căderea Zidului Berlinului, o evocă pe
cea a Președintelului François Mitterrand și a Cancelarului Helmut Kohl, care s-au
adresat adunării în noiembrie 1989. 

Regele Felipe al Spaniei va susține un discurs în plenul Parlamentului miercuri la
prânz. Aceasta va fi cea de a doua vizită în Parlamentul European după ce a devenit
rege în iunie 2014. Prima vizită a avut loc la Bruxelles anul acesta la 15 aprilie. Tatăl
său, regele Juan Carlos I a fost în Parlamentul European de două ori: în 1986, la
câteva luni după ce Spania a aderat la Comunitățile Europene, și în 1998. 

Marți de la ora 9.00, deputații vor dezbate cu Președintele Consiliului European,
Donald Tusk, și cu Preşedintele Comisei Europene Jean-Claude Junker măsurile
privind criza refugiaților agreate de șefii de stat sau de guvern la reuniunea informală
din 23 septembrie. Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din statele vecine va fi
de asemenea discutată de deputaţi tot marţi, într-o dezbatere separată. 

Deputații vor dezbate scandalul de la Volkswagen privind testele de emisii, pornind
de la o întrebare parlamentară. Marţi după-amiază, ei vor cere comisarului Elżbieta
Bieńkowska să clarifice dacă aceste manipulări ale testelor de emisii au avut loc și în
Europa, nu numai în SUA, dacă ar putea fi implicate și alte emisii poluante în afară
de NOx sau chiar CO2 precum și ce ar putea fi făcut pentru a îmbunătăți testele de
emisii în UE. 

Legislația UE privind serviciile de plăți va fi actualizată pentru a îmbunătăți siguranța,
a extinde opțiunile pentru consumatori și a ține pasul cu inovațiile, conform votului ce
va avea loc joi.  Această legislație, agreată informal de deputați și miniștrii UE în
mai, are ca scop reducerea costurilor serviciilor de plăți prin stimularea competiției și
a inovațiilor cum ar fi metode de plată mobile și online. 

Protecția originii geografice din UE ar trebui să fie extinsă de la produsele agricole
către bunurile realizate local și către produsele artizanale care își au originea în
meșteșugurile tradiționale, vor spune deputații într-o rezoluție nelegislativă supusă la
vot marți. Textul cere Comisiei să facă neîntârziat o propunere legislativă. 
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Mai multe informaţii
• Proiect de ordine de zi
• Sesiunea plenară în direct - EP Live
• Conferințe de presă și alte evenimente
• Europarl TV
• Website-ul Serviciului Audiovizual al Parlamentului European
• EP Newsbub

Şedinţe plenare
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/ro/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Dezbatere despre starea UE cu Angela Merkel și
François Hollande
 
Miercuri,  Președintele  Republicii  franceze  François  Hollande  și  Cancelarul
Republicii  Federale  Germania  Angela  Merkel  vor  efectua  o  vizită  oficială  la
Parlamentul European. Această vizită comună încărcată de un adânc simbolism, la
25 de ani de la reunificarea Germaniei și la 26 de ani de la căderea Zidului Berlinului,
o evocă pe cea a Președintelului François Mitterrand și a Cancelarului Helmut Kohl,
care s-au adresat adunării în noiembrie 1989.
 
Ei se vor adresa plenului în calitate de membri ai Consiliului European și vor dezbate cu
liderii grupurilor politice starea actuală a Uniunii Europene, între orele 15.00 și 17.00.
 
După primirea oficială de către Președintele Schulz, Președintele Hollande și Cancelarul
Merkel vor face fiecare o declarație de 20 de minute, urmate de declarațiile liderilor celor
opt grupuri politice. Apoi Hollande și Merkel vor răspunde întrebărilor.
 
 
 
Dezbatere: miercuri, 7 octombrie
 
Procedură: dezbatere
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Conferinţa de presă a Preşedintelui PE Martin Schulz (01.10.2015)
• Materiale audio-video: Vizita Cancelarului Helmut Kohl şi a Preşedintelui francez François Mitterrand

(22.11.1989)
• Materiale audio-video: discursul Cancelarului Helmut Kohl şi al Preşedintelui francez François Mitterand

(22.11.1989)
• Alte informaţii pentru mass media
• Analiza PE - The Franco-German relationship in the European Union: A short overview ( 01/10/2015)

Şedinţe plenare
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I109397
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3bca08b4-e6ef-434b-b21e-a51d00ec3fb2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3bca08b4-e6ef-434b-b21e-a51d00ec3fb2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=aa381b07-59a3-4b9b-9504-a51d00da6ab7
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=aa381b07-59a3-4b9b-9504-a51d00da6ab7
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2370
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)568359


Regele  Spaniei,  Felipe  VI  va  susține  un discurs
miercuri  în  Parlament
 
Regele Felipe al Spaniei va susține un discurs în plenul Parlamentului miercuri la
prânz. Aceasta va fi cea de a doua vizită în Parlamentul European după ce a devenit
rege în iunie 2014. Prima vizită a avut loc la Bruxelles anul acesta la 15 aprilie. Tatăl
său, regele Juan Carlos I a fost în Parlamentul European de două ori: în 1986, la
câteva luni după ce Spania a aderat la Comunitățile Europene, și în 1998.
 
 
Președintele Schulz l-a invitat pe Regele Felipe să se adreseze plenului la Strasbourg în
cursul întâlnirii din aprilie de la Bruxelles.
 
 
 
Procedură: şedinţă solemnă
 
Data: miercuri, 7 octombrie, orele 12.00
 
#KingofSpain
 
 
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Pagina web a Casei Regale spaniole

Şedinţe plenare
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http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx


Dezbatere privind rezultatele summitul UE privind
criza refugiaților 
 
Marți de la ora 9.00, deputații vor dezbate cu Președintele Consiliului European,
Donald Tusk, și cu Preşedintele Comisei Europene Jean-Claude Junker măsurile
privind  criza  refugiaților  agreate  de  șefii  de  stat  sau  de  guvern  la  reuniunea
informală din 23 septembrie. Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din statele
vecine va fi de asemenea discutată de deputaţi tot marţi, într-o dezbatere separată.
 
 
La reuniunea 23 septembrie, liderii UE au discutat posibile răspunsuri la nevoile urgente
ale refugiaților în regiune, inclusiv 1 miliard de euro suplimentar acordat ca ajutor Agenției
ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Programului Mondial pentru Alimente, o creștere a
fondurilor UE pentru Liban, Iordania și Turcia, precum și întărirea controalelor la granițele
externe ale UE.
 
Migrația va fi și pe agenda Consiliului European din 15-16 octombrie.
 
Dezbatere: marţi, 6 octombrie
 
Procedură: declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei urmate de dezbatere
 
#EUCO #refugeecrisis #migrationEU
 
 
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Întâlnire informală a șefilor de stat sau de guvern referitoare la migrație, 23 septembrie 2015
• Consiliul European, 15-16 octombrie 2015 - Punctele principale de pe agenda întâlnirii

Şedinţe plenare
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/10/15-16/


Dezbatere privind testele de emisii auto
 
Deputații vor dezbate scandalul de la Volkswagen privind testele de emisii, pornind
de la o întrebare parlamentară. Marţi după-amiază, ei vor cere comisarului Elżbieta
Bieńkowska să clarifice dacă aceste manipulări ale testelor de emisii au avut loc și
în Europa, nu numai în SUA, dacă ar putea fi implicate și alte emisii poluante în
afară de NOx sau chiar CO2 precum și ce ar putea fi  făcut pentru a îmbunătăți
testele de emisii  în UE.
 
 
Întrebarea parlamentară spune că, având în vedere importanța protejării cetățenilor, a
sănătății lor și a calității aerului, precum și a încrederii consumatorilor în standardele și
mecanismele de omologare din Europa, este esențial să existe informații care să permită
evaluarea situației regimurilor de testare din Europa – dacă au fost sau nu afectate de o
astfel de manipulare.
 
Mult înainte de scandalul Volkswagen, deputații au cerut permanent ca testele să țină cont
mai mult de emisiile din condițiile reale de condus, modificând legislația în acest sens. Ei
au subliniat că producătorii de mașini au exploatat slăbiciunile procedurii actuale, ceea ce
a dus la cifre oficiale de consum și emisii mult sub cele posibil a fi atinse zilnic pe stradă.
 
Dezbatere: marţi, 6 octombrie
 
Vot: a treia sesiune plenară din octombrie
 
Procedură: întrebare cu solitare de răspuns oral adresată Comisiei, cu rezoluţie
 
 
#Volkswagen #VWgate
 

 
Mai multe informaţii
• Textul întrebării parlamentare
• Comunicat de presă: MEPs push for real life emissions test protocol (23.09.2015)
• Analiza PE - Vehicle emission tests: beyond the VW case (01/10/2015)

Şedinţe plenare
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000113+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20150923IPR94457/html/Car-emissions-MEPs-push-for-%E2%80%9Creal-life%E2%80%9D-test-protocol
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)568355


Îmbunătăţirea legislației privind serviciile de plăți
 
Legislația  UE  privind  serviciile  de  plăți  va  fi  actualizată  pentru  a  îmbunătăți
siguranța,  a  extinde opțiunile  pentru consumatori  și  a  ține pasul  cu inovațiile,
conform votului ce va avea loc joi.  Această legislație, agreată informal de deputați
și  miniștrii  UE în mai,  are ca scop reducerea costurilor serviciilor de plăți  prin
stimularea competiției și a inovațiilor cum ar fi metode de plată mobile și online.
 
După votul  din  Parlament,  textul  agreat,  care  actualizează și  regulile  din  alte  multe
domenii conexe, cum ar fi drepturile de rambursare, comisioanele conexe serviciilor de
plăți și suprataxele, va trebui aprobat oficial de Consiliul de Miniștri înainte de a intra în
vigoare.
 
 
 
Dezbatere: miercuri, 7 octombrie
 
Vot: joi, 8 octombrie
 
Procedură: procedura legislativă ordinară (acord la prima lectură)
 
#PSD2
 

 
Mai multe informaţii
• Comunicat de presă după acordul cu Consiliul (05.05.2015)
• Etapele procedurii legislative
• Despre raportor - Antonio Tajani (EPP, IT)
• Analiză PE - Consumer protection aspects of mobile payments

Şedinţe plenare
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150505IPR50615%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0264(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/2187.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564354/EPRS_BRI(2015)564354_EN.pdf


Parlamentul European cer o mai bună protecție a
meșteșugurilor tradiționale 
 
Protecția originii geografice din UE ar trebui să fie extinsă de la produsele agricole
către bunurile realizate local și către produsele artizanale care își au originea în
meșteșugurile tradiționale, vor spune deputații într-o rezoluție nelegislativă supusă
la vot marți. Textul cere Comisiei să facă neîntârziat o propunere legislativă.
 
 
Propunerea de rezoluție cere protecție în UE a originii geografice pentru produse cum ar fi
cristalul de Boemia sau marmura de Carrara pentru a putea exploata pe deplin beneficiile
economice ce derivă din calitatea acestor produse, pentru a oferi consumatorilor informații
certe și a păstra meșteșugurile tradiționale, precum și locurile de muncă ce țin de acestea.
Protecția geografică ar putea combate și practicile înșelătoare cum ar fi contrafacerea, se
mai arată în text.
 
Dezbatere: luni, 5 octombrie
 
Vot: marţi, 6 octombrie
 
Procedură: rezoluţie nelegislativă
 
#GeographicalIndications #handicraft #GI
 
 
 

 
Mai multe informaţii
• Proiect de rezoluţie
• Etapele procedurii legislative
• Despre raportor - Virginie Rozière (S&D, FR)
• Articol: Protecting traditional products could boost demand and create jobs
• Comisia Europeană: Geographical indications for non-agricultural products

Şedinţe plenare
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0259+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/103845/VIRGINIE_ROZIERE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150914STO93047/html/Rozi�re-Protecting-traditional-products-could-boost-demand-and-create-jobs
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/geographical-indications/non-agricultural-products/index_en.htm
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Alte puncte pe ordinea de zi 
 
Alte puncte pe ordinea de zi:
 
 
 

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura
europeană de somație de plată, raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
joi, 8 octombrie 
Limitarea  emisiilor  în  atmosferă  a  anumitor  poluanți  provenind  de  la
instalații  medii  de  ardere,  raport  Andrzej  Grzyb,  miercuri,  7  octombrie 
Decizia adoptată cu privire la pachetul privind uniunea piețelor de capital,
declaraţie a Comisiei, miercuri, 7 octombrie 
Dezbatere  privind  politica  externă  în  prezența  Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe
și politica de securitate, marţi, 6 ocotmbrie 
Pedeapsa cu moartea în statele terţe - întebare cu solicitare de răspuns oral
urmată de o rezoluţie, miercuri, 7 octombrie 
Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de
încadrare în muncă și de muncă, raport Anna Záborská, joi,  8 octombrie 
Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene în
ceea ce priveşte adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia,
raport  Iskra Mihaylova,  marţi,  6 octombrie 
Mobilizarea  Fondului  european  de  ajustare  la  globalizare  (cererea
EGF/2015/002  DE/Adam  Opel),  raport  Jens  Geier,  marţi,  6  octombrie 
Mobilizarea  Fondului  european  de  ajustare  la  globalizare  (cererea
EGF/2015/003  BE/Ford  Genk),  raport  Paul  Rübig,  marţi,  6  octombrie 
Mobilizarea  Fondului  european  de  ajustare  la  globalizare  (cererea
EGF/2015/004  IT/Alitalia),  raport  Monika  Vana,  marţi,  6  octombrie 
Mobilizarea Fondului de solidaritate al  UE: catastrofele din Bulgaria și
Grecia din 2015, raport Andrey Novakov (A8-0253/2015), marţi, 6 octombrie 
Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după
accidentul din Ungaria, întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o
rezoluţie, miercuri, 7 ocotmbrie 
Rolul autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltare în țările în curs de
dezvoltare, raport Eleni Theocharous, marţi, 6 octombrie 
Calendarul Parlamentului pentru perioadele de sesiune - 2017, miercuri, 7
octombrie
 

Şedinţe plenare
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