
 

Newsletter, sesiune plenară
Strasbourg, 13-16 februarie 2017
 
CETA: vot final al Parlamentului privind acordul comercial UE-
Canada  
Parlamentul European va dezbate și vota Acordul Cuprinzător Economic și Comercial
(CETA) între UE și Canda, miercuri. Acordul care are în vedere creșterea comerțului
cu bunuri și servicii și încurajarea fluxurilor de investiții nu poate intra în vigoare fără
acordul Parlamentului.
 
 
Premierul canadian Justin Trudeau se va adresa Parlamentului 
Premierul canadian Justin Trudeau se va adresa în ședință solemnă deputaților pe
tema relațiilor UE-Canada, la ora 11.00, joi, 16 februarie, la Strasbourg. Trudeau va fi
primul premier canadian care se va adresa Parlamentului European.
 
 
Vot privind noua legislație anti-teroristă contra luptătorilor străini
sau solitari  
Pentru a contracara amenințările crescute din partea ”luptătorilor străini” care
călătoresc dinspre și către zone de conflict în scopuri legate de terorism și a ”lupilor
singuratici” care plănuiesc atacuri solitare, regulile UE contra-terorism, supuse la vot
marți, vor criminaliza pregătirea atacurilor teroriste.
 
 
Parlamentul: susținere pentru verificările obligatorii la granițele
externe ale UE 
Toți cetățenii UE și din state terțe care intră sau părăsesc UE trebuie verificați în baze
de date, de exemplu pentru documente pierdute sau furate, conform unui regulament
supus la vot joi. Documentul a fost deja agreat informal cu Consiliul și conține o
prevedere care cere statelor membre UE să verifice că pasagerii nu reprezintă o
amenințare la politicile publice sau securitatea internă.
 
 
Vot privind reduceri mai drastice ale emisiilor de gaze cu efect de
seră  
Marți vor fi supuse la vot planurile privind limite mai stricte pentru gazele cu efect de
seră prin intermediul pieții UE de carbon (sistemul UE de tranzacționare a emisiilor).
Pentru a crește prețul carbonului, deputații propun reducerea numărului de ”credite de
carbon” (permisele de emisii) care pot fi tranzacționate cu 2,4% în fiecare an, precum
și dublarea capacității rezervei 2019 pentru stabilitatea pieței (market stability reserve-
MSR) de a absorbi excesul de certificate de pe piață.
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Președintele Austriei Alexander Van der Bellen se va adresa
Parlamentului European 
Recent alesul președinte al Austriei Alexander Van der Bellen se va adresa deputaților
în ședință solemnă, marți la prânz. Aceasta este prima sa vizită în străinătate.
 
 
Roboții și inteligența artificială: deputații vor cere legi UE privind
răspunderea   
Sunt necesare reguli UE pentru domeniul roboticii, aflat în ascensiune, pentru a întări
standardele etice sau pentru a stabili răspunderea pentru accidentele mașinilor fără
șofer, de exemplu, spun deputații. O propunere de rezoluție va fi dezbătută miercuri și
supusă la vot joi.
 
 
Alte puncte pe ordinea de zi  
Alte puncte pe ordinea de zi 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2017-02-13
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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
EPRS Plenary podcasts on key issues

Raluca Viviana HULUBAN
Press Officer

(+32) 2 28 41498 (BXL)
(+33) 3 881 74715 (STR)
(+32) 498 98 33 34
redactia-RO@europarl.europa.eu
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/ro/audio-podcasts.html


CETA: vot final al Parlamentului privind acordul
comercial UE-Canada 
 
Parlamentul European va dezbate și vota Acordul
Cuprinzător Economic și Comercial (CETA) între UE și
Canda, miercuri. Acordul care are în vedere creșterea
comerțului cu bunuri și servicii și încurajarea fluxurilor de
investiții nu poate intra în vigoare fără acordul
Parlamentului.
 
 
CETA va elimina tarifele aplicate unei multitudini de bunuri și  servicii  și  va deschide piața
canadiană de licitații  publice.
 
Pentru a elimina îngrijorările cetățenilor  că acest  acord dă prea multă putere companiilor
multinaționale, UE și Canada au confirmat explicit dreptul național al statelor de a reglementa.
 
Ca urmare a presiunii parlamentare, controversatul mecanism de arbitrare a disputelor între
state și investitori a fost înlocuit de un sistem de tribunale de investiții pentru a asigura controlul
guvernamental asupra alegerii arbitrilor și pentru a crește transparența.
 
Acordul de partenerial strategic UE-Canada
 
Deputații își vor exprima consimțământul și asupra încheierii unui acord de parteneriat strategic
UE-Canada (SPA). Completând CETA, acest acord are ca scop întărirea cooperării bilaterale
UE-Canada în multe domenii non-comerciale, cum ar fi politica externă și de securitate, contra-
terorismul, lupta împotriva crimei organizate, dezvoltarea durabilă, cercetare, cultură.
 
Dezbatere: miercuri, 15 februarie
 
Vot: miercuri, 15 februarie
 
Procedură: consimțământ
 
Conferință de presă: miercuri, 15 februarie 14.00-14.30 cu raportorul pentru CETA Artis Pabriks
(PPE, LT), președintele comisiei parlamentare de resort, Bernd Lange (S&D, DE) și comisarul
pentru comerț Cecilia Malmström
 
#CETA
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm


Mai multe informaţii
Comisia pentru comerț susține acordul UE-Canada, comunicat de presă după vot (24.01.2017)
Textul complet al Acordului (CETA)
Comisia Europeană - Q&A (aprilie 2016)
Briefing PE: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada (ianuarie
2017)
“This trade deal is based on best practices on both sides of the Atlantic” - interviu Facebook cu
raportorul Artis Pabriks (PPE, LT) 23 ianuarie 2017
Profilul raportorului Artis Pabriks (PPE, LV)
Etapele procedurii legislative CETA
Raportor PE - Charles Tannock (ECR, UK)
Acordul de parteneriat strategic
Etapele procedurii legislative SPA
Materiale audiovizuale pentru jurnaliști
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170124IPR59704/ceta-trade-committee-meps-back-eu-canada-agreement
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0205%28NLE%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0373%28NLE%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Premierul canadian Justin Trudeau se va adresa
Parlamentului
 
Premierul canadian Justin Trudeau se va adresa în ședință
solemnă deputaților pe tema relațiilor UE-Canada, la ora
11.00, joi, 16 februarie, la Strasbourg. Trudeau va fi primul
premier canadian care se va adresa Parlamentului
European.
 
 
 
 
Vizita este programată la o zi după ce Parlamentul va decide asupra Acordului cuprinzător
economic și comercial între UE și Canada (CETA).
 
Trudeau va promova, probabil, rolul Canadei ca un lider al investițiilor și comerțului progresive,
inclusiv  prin  sublinierea  importanței  acordului  CETA pentru  crearea  de  locuri  de  muncă,
răspândirea  prosperității  și  susținerea  clasei  mijlocii.
 
Procedură:  ședință solemnă
 
#Canada #CETA @CanadianPM@JustinTrudeau
 
Mai multe informaţii
Website-ul Prim-ministrului canadian
Materiale audio-video pentru profesioniști
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https://twitter.com/CanadianPM
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://pm.gc.ca/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Vot privind noua legislație anti-teroristă contra
luptătorilor străini sau solitari 
 
Pentru a contracara amenințările crescute din partea
”luptătorilor străini” care călătoresc dinspre și către zone
de conflict în scopuri legate de terorism și a ”lupilor
singuratici” care plănuiesc atacuri solitare, regulile UE
contra-terorism, supuse la vot marți, vor criminaliza
pregătirea atacurilor teroriste.
 
 
Noile reguli, agreate informal de Parlament și Consiliu în noiembrie 2016, vor criminaliza actele
pregătitoare,  cum  ar  fi  călătoriile  în  străinătate  pentru  alăturarea  la  un  grup  terorist  și
întoarcerea în UE, recrutarea în scopuri  teroriste, pregătirea sau urmarea unor cursuri  de
pregătire,  incitarea publică la terorism sau susținerea acestuia,  direct  sau indirect  pentru
glorificarea unor astfel  de acte,  sau prin finanțarea lor.
 
Legea mai prevede și protecția victimelor terorismului pentru a se asigura că acestea și familiile
lor primesc imediat ajutor în eventualitatea unui atac.
 
Negociatorii Parlamentului s-au asigurat că, pentru prima dată, statele membre vor fi obligate să
schimbe informații privind cauzele penale dacă acestea ar putea fi utilizate pentru a preveni
atacuri viitoare sau a ajuta alte investigații sau proceduri în desfășurare.
 
Dezbatere: miercuri, 15 februarie
 
 
Vot: joi, 16 februarie
 
Procedură: procedura legislativă ordinară
 
 
Conferință de presă: miercuri,  15 februarie,  la 16.30 cu raportorul,  Comisia și  președinția
malteză
 
#EU #counterterrorism
 
Mai multe informaţii
Propunere de raport privind combaterea terorismului
Comunicat de presă după votul din comisia parlamentară (05.12.2016)
Profilul raportorului: Monika Hohlmeier (PPE, DE)
Etapele procedurii legislative
Briefing PE (iulie 2016)
European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016 (Europol report)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0228%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161205IPR54601/clampdown-on-terrorism-new-counter-terrorism-law-backed-by-civil-liberties-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586628/EPRS_BRI(2016)586628_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016


Parlamentul: susținere pentru verificările
obligatorii la granițele externe ale UE
 
Toți cetățenii UE și din state terțe care intră sau părăsesc
UE trebuie verificați în baze de date, de exemplu pentru
documente pierdute sau furate, conform unui regulament
supus la vot joi. Documentul a fost deja agreat informal cu
Consiliul și conține o prevedere care cere statelor membre
UE să verifice că pasagerii nu reprezintă o amenințare la
politicile publice sau securitatea internă.
 
 
Propunerea de regulament care va modifica Codul Granițelor Schengen (SBC) a fost prezentată
de Comisia Europeană în decembrie 2015. Este un răspuns la amenințările teroriste la adresa
Europei, mai ales venite din partea fenomenului de ”luptători străini” din UE care încearcă să se
alăture unor grupuri teroriste cum ar fi Daesh în Siria și Irak.
 
Dezbatere: miercuri, 15 februarie
 
Vot: joi, 16 februarie
 
 
Procedură: procedura legislativă ordinară
 
Mai multe informaţii
Comunica de presă după votul din comisia parlamentară (21.06.2016)
Comunicat de presă privind acordul informal cu Consiliul (05.12.2016)
Profilul raportorului - Monica Macovei (ECR, RO)
Etapele procedurii legislative
Briefing CE: verificări sistematice la granițele externe
Briefing CE: Schengen și administrarea granițelor externe
Verificările la granițele externe ale UE se întăresc pentru a combate amenințarea terorismului
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20160620IPR32959/plan-to-check-eu-citizens-at-external-borders-backed-by-civil-liberties-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161121IPR52158/mandatory-checks-at-eu-external-borders-deal-done-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96824/MONICA_MACOVEI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/eu-external-border-checks-tightened-as-security-threat-deterrent


Vot privind reduceri mai drastice ale emisiilor de
gaze cu efect de seră 
 
Marți vor fi supuse la vot planurile privind limite mai stricte
pentru gazele cu efect de seră prin intermediul pieții UE de
carbon (sistemul UE de tranzacționare a emisiilor). Pentru a
crește prețul carbonului, deputații propun reducerea
numărului de ”credite de carbon” (permisele de emisii)
care pot fi tranzacționate cu 2,4% în fiecare an, precum și
dublarea capacității rezervei 2019 pentru stabilitatea pieței
(market stability reserve-MSR) de a absorbi excesul de
certificate de pe piață.
 
 
 
În amendamentele lor, deputații au cerut creșterea așa-numitului ”factor linear de reducere” –
reducerea anuală de credite pentru tranzacționare pentru a realiza limitele de carbon – cu 2,4%
spre deosebire de 2,2% cum a propus Comisia Europeană.
 
Deputații  vor  să crească și  capacitatea MSR de a scoate de pe piață  creditele  excesive.
Capacitatea  de  absorbție  este  de  până  la  24%  din  creditele  excesive  în  fiecare  an  de
tranzacționare, pentru primii patru ani – dublul capacității actuale. Deputații au mai agreat și ca
800 milioane de certificate să fie eliminate din MSR de la 1 ianuarie 2021.
 
Dezbatere: luni, 13 februarie
 
Vot: marți, 14 februarie
 
Procedură: procedura legislativă ordinară, prima lectură
 
 
 
#EUETS
 
Mai multe informaţii
Propunere de raport privind rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea
investițiilor în acest domeniu
Comunicat de presă privind votul în comisia parlamentară (15.12.2016)
Profilul raportorului Ian Duncan (ECR, UK)
Etapele procedurii legislative
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0003&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0003&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161215IPR56370/environment-meps-for-a-stronger-eu-carbon-market
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124960/IAN_DUNCAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0148%28COD%29&l=en


Președintele Austriei Alexander Van der Bellen
se va adresa Parlamentului European
 
Recent alesul președinte al Austriei Alexander Van der
Bellen se va adresa deputaților în ședință solemnă, marți la
prânz. Aceasta este prima sa vizită în străinătate.
 
Fostul lider al partidului verzilor Alexander Van der Bellen, 73, a candidat independent și a ieșit
pe locul doi din șase la primul tur de scrutin, câștingând al doilea tur de scrutin în fața lui
Norbert Hofer, membru al partidului libertății  din Austria, la 4 decembrie.
 
Van der Bellen s-a născut în Austria din părinți ruși și estonieni, refugiați din stalinism. A fost
profesor de economie la Universitatea din Viena înainte de a intra în politica națională.
 
Ședință solemnă: marți, 14 februarie
 
Procedură: declarațiile Comisiei și Consiliului
 
@vanderbellen
 
Mai multe informaţii
Website-ul Președinției austriece
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https://twitter.com/vanderbellen
http://www.bundespraesident.at/


Roboții și inteligența artificială: deputații vor
cere legi UE privind răspunderea  
 
Sunt necesare reguli UE pentru domeniul roboticii, aflat în
ascensiune, pentru a întări standardele etice sau pentru a
stabili răspunderea pentru accidentele mașinilor fără șofer,
de exemplu, spun deputații. O propunere de rezoluție va fi
dezbătută miercuri și supusă la vot joi.
 
În propunerea de rezoluție, deputații cer Comisiei să propună reguli privind roboții și inteligența
artificială pentru a exploata pe deplin potențialul lor economic și pentru a garanta un nivel
standard de siguranță și securitate.
 
Deputații  subliniază  că  este  nevoie  urgentă  de  propuneri  legislative  care  să  clarifice
responsabilitatea, mai ales în cazul mașinilor fără șofer. Cer o schemă obligatorie de asigurări și
un fond suplimentar pentru a asigura compensarea totală a victimelor accidentelor mașinilor
fără șofer.
 
Ei  mai  cer  Comisiei  să  aibă  în  vedere  crearea  unei  agenții  europene  pentru  robotică  și
inteligență artificială care să ofere autorităților publice expertiză tehnică, etică și regulatorie.
 
Dezbatere: miercuri, 15 februarie
 
Vot:  joi, 16 februarie
 
Procedură: rezoluție legislativă
 
Conferință de presă: miercuri, 15 februarie la 15.30 cu raportorul Mady Delvaux (S&D, LU)
 
#AI
 
Mai multe informaţii
Propunere de raport privind legislația pentru robotică
Comunicat de presă după votul în comisia parlamentară (12.1.2017)
Profilul raportorului: Mady Delvaux (S&D, LU)
Etapele procedurii legislative
Cercetare PE: European Civil Law Rules in Robotics
Cercetare PE: How will robots change our lives?
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0005&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-committee-calls-for-eu-wide-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/06/30/how-will-robots-change-our-lives-new-study-on-the-ethics-of-cyber-physical-systems-published/
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Alte puncte pe ordinea de zi 
 
Alte puncte pe ordinea de zi 
 
 
 

Situația actuală a celei de a doua evaluări a programului de ajustare economică
pentru Grecia, declarație a președintelui Eurogrupului, marți, 14 februarie
 
Dezbatere comună - Viitorul UE, marți, 14 februarie
 

 - Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene, raport  Guy
Verhofstadt
 
 - Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona,
raport  Mercedes Bresso, Elmar Brok
 
 - Capacitatea bugetară pentru zona euro, raport  Reimer Böge, Pervenche Berès
 

Dezbatere comună - Semestrul european 2017, marți, 14 februarie
 

 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii
pentru 2017, raport  Gunnar Hökmark
 
 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017m raport  Yana
Toom
 
 - Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017, raport  Antonio López-
Istúriz White
 

Pesticide biologice cu risc redus, întrebare cu solicitare de răspuns oral, marți, 14
februarie
 
Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE, raport Dennis de
Jong, marți, 14 februarie 
Raportul privind Albania pe 2016, raport Knut Fleckenstein, miercuri, 15 ferbuarie 
Raportul  privind Bosnia  și  Herțegovina pe 2016,  raport  Cristian  Dan Preda,
miercuri,  15  februarie 
Perspective privind negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, declaraţie a
Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
politica de securitate, marți, 14 februarie 
Deteriorarea  situației  din  estul  Urainei,  declaraţie  a  Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului  Reprezentant  al  Uniunii  pentru  afaceri  externe  şi  politica  de
securitate,  marți,  14  februarie
 
Dezbatere comună - Fondurile structurale și de investiții europene, miercuri, 16
februarie
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- Investiții în locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor
structurale și de investiții europene, raport  Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)
 
- Punerea în aplicare cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul
asupra politicii de coeziune și calea de urmat, întrebare cu solicitare de răspuns oral
 

Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o
taxă rutieră, întrebare cu solicitare de răspuns oral, joi, 16 februarie  
Mobilizarea Fondului european de ajustare la mobilizare -cererea EGF/2016/005
NL/Drenthe Overijssel Retail, raport Nedzhmi Ali, marți, 14 februarie 
Lista  statelor  terțe  și  organizațiilor  cu  care  Europol  încheie  acorduri,
raport Agustín  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  marți,  14  februarie 
O strategie în domeniul  aviației  pentru Europa,  raport  Pavel  Telička,  joi,  16
februarie 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței, raport Tibor Szanyi,
marți, 14 februarie 
Uniunea bancară - raportul anual pe 2016, raport Danuta Maria Hübner, miercuri,
15 februarie 
Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia, raport Helmut Scholz,
miercuri, 15 februarie 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul
Insulelor Cook, recomandare João Ferreira, marți, 14 februarie 
Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului, raport Jerzy Buzek, joi, 16
februarie  
Supunerea noii substanțe psihoactive metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-
carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) la măsuri  de control,
raport  Lorenzo Fontana,  marți,  14 februarie
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