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StatiStică activitate Parlamentară

Gabriela creţu

Perioada de activitate:  01.01.2007- prezent

Vicepreşedintă
m Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din 

Comunitatea Andină (Columbia, Bolivia, Peru, 
Ecuador, Venezuela) - DAND

m  Grupul de lucru privind Sănătatea reproducerii, 
HIV / SIDA, Populaţie şi Dezvoltare  - EPWG

Membră
m Comisia pentru piaţa internă şi protecţia 

consumatorilor - IMCO

Membră supleantă
m Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea 

între femei şi bărbaţi - FEMM
m Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi 

afaceri sociale  (din 2008) - EMPL
m Delegaţia pentru relaţiile cu Belarus

tabel recaPitulativ

Tipul activităţii Nr. total activităţi

Rapoarte/rapoarte de opinie 4
Rapoarte virtuale (shadow) 16
Amendamente 343
Luări de cuvânt 28
Declaraţii scrise 2
Întrebări 3
Participarea la misiuni politice ale PE 7+16
Propuneri de rezoluţie 1
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raPoarte

a. comiSia imco

RAPORTUL / OPINIA RAPORTOARE RAPORTOARE VIRTUALĂ 
(SHADOW)

1
Regulamentul privind înfiinţarea agenţiei pentru 
cooperarea autorităţilor de  reglementare din 
domeniul energiei 

X

2 Buget 2009 X

3 Cartea albă privind acţiuni în despăgubire pentru 
încălcarea normelor CE antitrust X

4 Construirea unei politici europene pentru Inter-
netul de banda larga X

5 Beneficiile dividendul digital în Europa X

6
Comunicarea Comisiei privind răspunsurile la 
provocarea reprezentată de creşterea preţului 
petrolului

X

7
Directiva privind egalitatea de tratament a per-
soanelor, fără deosebire de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală

X

8
Directiva privind egalitatea de tratament a per-
soanelor, fără deosebire de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală

X
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b. comiSia Femm

RAPORTUL / OPINIA RAPORTOARE RAPORTOARE VIRTUALĂ 
(SHADOW)

1

Comunicarea Comisiei către PE şi Consiliu privind 
capacitarea femeilor şi egalitatea între femei şi 
bărbaţi  în cadrul cooperării pentru dezvoltare 
(sub regula 47, cooperare întărită FEMM-DEVE)

X

2
Comunicarea Comisiei către PE şi Consiliu pri-
vind modernizarea dreptului muncii pentru a 
răspunde provocărilor secolului XXI

X

3 Evaluarea  realităţii sociale 2007 X

4

Regulamentul PE şi a Consiliului de stabilire a 
procedurii de aplicare a Regulamentului CE nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială

X

5
Programul european privind situaţia sociala a 
romilor şi îmbunătăţirea accesului lor pe piaţa  
muncii în UE

X

6
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere

X



Grupul Socialist in 
Parlamentul European

raPoarte

c. comiSia emPl

RAPORTUL / OPINIA RAPORTOARE RAPORTOARE VIRTUALĂ 
(SHADOW)

1
Implementarea  Directivei 2002/73/CE 
Egalitatea de tratament pentru bărbaţi si femei în 
ceea ce priveşte accesul la angajare.

X

2 Comunicarea Comisiei către PE şi Consiliu privind 
noua agenda socială X

3 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi PE privind 
reconcilierea vieţii private cu cea profesionala X

4 Învăţarea limbilor străine, multilingvismul şi 
menţinerea diversităţii lingvistice X

ParticiParea la miSiuni Politice ale Parlamentului euroPean

a. miSiuni de rePrezentarea

1. Şefă a delegaţiei Parlamentului European  in Bolivia in perioada 29 septembrie 2008 - 3 octombrie 
2008 (imediat după încercarea de lovitură de stat); întâlniri şi discuţii cu toate autorităţile statului 
(preşedinte, preşedinţii camerelor, membri ai guvernului, etc.) şi societatea civilă

2.  Membră a delegaţiei reprezentative a PE la Întâlnirea şefilor de state şi de guverne din Uniunea 
Europeană, America Latină şi Caraibe (Summitul de la Lima - mai 2008) alături de preşedintele 
parlamentului şi preşedintele Delegaţiei EUROLAT; au participat 60 de şefi de stat şi guvern, 
Comisia Europeana, organisme internaţionale

3. Reprezentanta Grupurilor de Stânga  la Summitul Alternativ (La cumbre de los pueblos) - Lima, 
mai 2008
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4. Vice-lideră al delegaţiei Parlamentului European in Columbia - februarie 2008 ; întâlniri şi discuţii 
cu autorităţile statului (începând cu preşedintele şi terminând cu primari din cea mai săracă 
regiune) şi societatea civilă

5. Preşedintă  a sesiunii introductive la Conferinţa parlamentarilor din ţările  G8 cu tema Beneficiile 
economice de investire in modalităţile de prevenire a HIV/SIDA, Berlin, mai 2007

6. Reprezentantă a Parlamentului European, ca vicepreşedintă EPWG, la Conferinţa Internaţionala  
parlamentara pentru punerea în aplicare a Programului de acţiune al Conferinţei Internaţionale 
de la Cairo privind Populaţia şi Dezvoltarea, Bankok, Thailanda

7. Membră a misiunii IMCO în Germania şi Elveţia (cu referire la problemele transfrontaliere dintre 
Uniunea Europeană şi Elveţia)

b. key note SPeaker (în calitate de membră a Pe)

• Conferinţa internaţionala Relaţiile Uniunea Europeană - America Latină, bilanţ şi perspective, 
aprilie 2008, Salamanca (contribuţia publicata în volumul cu acelaşi titlu)

•	 Conferinţa	internaţională	Provocări	post-extindere	la	adresa	liberei	circulaţii	a	lucrătorilor	în	UE	-	
Centre for European Policy Studies, Bruxelles, 2008

•	 Conferinţa	internaţională	“Construcţia	unei	iniţiative	internaţionale	pentru	pacea	si	democraţia	
din Columbia”, Paris, 2008

•	 Conferinţa	internaţională		“Provocările	multiculturalităţii	şi	Europa	unită”,	Bacău,	2008

•	 Conferinţa	la	nivel	înalt	privind	“Clauza	europencei	celei	mai	favorizate”,		Paris,	2008

•	 Lansarea	Raportului	privind	populaţia		mondiala	in	2007	-		Bruxelles,	2007

•	 Conferinţa	 internaţională	 “Cine	 sunt	 luptătorii	 în	 Columbia”,	 Institutul	 Danez	 de	 Studii	
Internaţionale, Copenhaga, 2008

•	 Conferinţa	“Europa	socială.	Realităţi	naţionale,	strategii	europene”,	Germania	2008

•	 Tribunalul	Internaţional	de	Opinie	privind	încălcarea	drepturilor	omului	în	Columbia,	Bruxelles,	
2008

•	 Forumul	Comitetului	European	de	Standardizare	(CEN-CENELEC),	Bucureşti,	2008

•	 Conferinţa	internaţională	referitoare	la	migraţia	forţei	de	muncă	în	şi	din	Europa	“De	la	fuga	la	
risipa creierelor”, European Policy Center, Bruxelles, aprilie 2008
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•	 Conferinţa	 European	 Patient’s	 Forum	 “Drepturile	 pacienţilor	 şi	 serviciile	 transfrontaliere	 de	
sănătate”, Bruxelles, 2008

•	 Conferinţa	internaţională	“Combaterea	traficului	de	fiinţe	umane	în	scop	de	prostituţie”,	Londra,	
ianuarie, 2008

•	 Conferinţa	internaţională	“Evoluţii	politice	şi	norme	privind	sănătatea,	drepturile	sexuale	şi	re-
productive în Europa”, Uppsala, 2008

•	 Conferinţa	 internaţională	“Mobilitatea	pe	piaţa	europeană	a	muncii”,	Centrul	European	pentru	
Studii Politice, Bruxelles, 2008-12-04

•	 Conferinţa	“Europa	celor	27,	priviri	intersectate	asupra	extinderii”,		CES,	Bruxelles,	2008

rezoluţii ale Parlamentului euroPean

•	 Rezoluţia	PE	cu	privire	la	al	V-lea	SUMMIT	EU-LAC

amendamente dePuSe

Raportul /Opinia Comisia
Numărul 
amenda-

mente

1 Draft report social situation of the Roma and improving their ac-
cess to the labour market in the EU EMPL 28

2 Draft report on the social economy EMPL 15
3 Draft opinion on Facing oil challenges IMCO 8

4 Draft opinion on the White Paper on Damages actions for breach 
of the EC antitrust rules IMCO 4

5 Draft report on non-discrimination based on gender and inter-
generational solidarity FEMM 17

6
Draft opinion Reaping the full benefits of the digital dividend in 
Europe: A common approach to the use of spectrum released by 
the digital switchover

IMCO 11

7 Draft report on the Consumer Markets Scoreboard IMCO 2

8 Draft report with recommendations to the Commission on the ap-
plication of the principle of equal pay for men and women FEMM 2

9 Draft opinion Building a European Policy on Broadband IMCO 5
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Raportul /Opinia Comisia
Numărul 
amenda-

mente

10 Draft opinion Modernizing labour law to meet the challenges of 
the 21st century FEMM 3

11

Draft opinion on  the Council common position for adopting 
a directive of the European Parliament and of the Council on 
credit agreements for consumers and repealing Council Directive 
87/102/EEC

IMCO 2

12
Draft opinion on the proposal for a Decision of the European 
parliament and of the Council on a common framework for the 
marketing of products

IMCO 3

13
Draft opinion on the proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council providing for sanctions against em-
ployers of illegally staying third-country nationals

FEMM 2

14 Draft report on obligations of cross-border service providers IMCO 2
15 Draft opinion on o the demographic future of Europe FEMM 4

16
Draft opinion on the application of Directive 2000/43/EC of 29 
June 2000 implementing the principle of equal treatment be-
tween persons irrespective of racial or ethnic origin

FEMM 6

17 Draft report on equality between women and men in the Euro-
pean Union - 2007 (2007/2065 (INI)) FEMM 11

18 Draft opinion on health and security at work FEMM 8

19 Draft opinion on the functioning of the Human Rights Dialogues 
consultations on Human Rights with Third countries FEMM 4

20
Draft report on the murders of women (feminicides) in Central 
America and Mexico and the role of the European Union in fight-
ing this phenomenon

FEMM 3

21 Draft opinion on the common principles on flexicurity FEMM 10
22 Draft opinion on social reality stocktaking FEMM 14
23 Draft opinion on the role of women in industry FEMM 11

24 Draft Opinion on the situation of women in prison and the impact 
of the imprisonment of parents on social and family life FEMM 8

25 DRAFT BUDGET OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL 
YEAR 2009

IMCO 
BUDG 15+2

26 Draft opinion on the Small Business Act for Europe FEMM 11

27 Draft Opinion on the Green Paper on the role of Civil Society in 
Drugs Policy in the European Union FEMM 4

28 Draft opinion on the White Paper: on 'A Strategy for Europe on 
Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues FEMM 4

29 Draft opinion on the white paper on Sport FEMM 6
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Raportul /Opinia Comisia
Numărul 
amenda-

mente

30 Draft opinion on promoting social inclusion and fighting poverty, 
including child poverty, in the EU FEMM 8

31 Draft opinion on prostitution and its health consequences on 
women in Member States FEMM 20

32 Draft	opinion	on	Parliament’s	new	role	and	new	responsibilities	
under the Treaty of Lisbon FEMM 3

33 Draft report on Promoting social inclusion and combating pov-
erty, including child poverty, in the EU EMPL 4

34

Draft opinion on the transposition and application of Directive 
2002/73/EC on the implementation of the principle of equal 
treatment for men and women as regards access to employment, 
vocational training and promotion, and working conditions

EMPL 10

35 Draft report on Equality between women and men - 2008 FEMM 3
36 Draft opinion on the Small Business Act EMPL 4

37 Draft report o on how marketing and advertising affect equality 
between women and men FEMM 8

38

Draft report on the proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down the procedure for 
implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination 
of social security systems

EMPL 6

39
Draft report on the proposal for a decision of the European Par-
liament and of the Council on the European Year for Combating 
Poverty and Social Exclusion (2010)

EMPL 11

40 Draft opinion on Better Careers and more mobility: a European 
partnership for researchers EMPL 8

41 Draft opinion on Social situation of the Roma and their improved 
access to the labour market in the EU FEMM 5

42 Draft opinion on Turkey's 2007 progress report FEMM 6
43 Draft opinion on social economy EMPL 15

44 Draft opinion on the directive concerning the patient rights in 
cross border healthcare EMPL 7

TOTAL 343

Amendamentele sunt cele depuse până săptămâna trecută şi fără cele din plenară şi  cele semnate 
împreună cu alţii...
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intervenţii în şedinţa Plenară 

1. Tendinţe demografice - Impactul economic şi social (dezbatere)
2. Recomandări referitoare la aplicarea principiului egalităţii de remunerare  între bărbaţi şi 

femei (dezbatere)
3. Regimul general al accizelor (dezbatere)
4. Proiect de buget general 2009 (Secţiunea III) - Proiect de buget general 2009 (Secţiunile I, II, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)
5. Pachet social (Prima parte) (dezbatere) 
6. Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (dezbatere)
7. Coordonarea sistemelor de securitate socială: regulamentul de aplicare  - Extinderea 

dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la 
resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de 
naţionalitate (dezbatere)

8. Bugetul 2009: primele reflecţii privind mandatul pentru conciliere referitor la proiectul pre-
liminar de buget 2009 (dezbatere) 

9. Piaţa internă a energiei electrice - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfront-
aliere de energie electrică - Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din 
sectorul energetic - Către o Cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie (dez-
batere) 

10. Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale (continuarea dezbaterii) 
11. Prostituția forțată și traficul de ființe umane, în special de femei, în scopul exploatării sexuale 

(dezbatere) 
12. Acţiuni întreprinse în urma Declaraţiei de la Paris din 2005 cu privire la eficacitatea ajutorului 

pentru dezvoltare (dezbatere) 
13. Progresele înregistrate în UE în materie de egalitate de şanse şi luptă împotriva discriminării 

(transpunerea Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE) (dezbatere) 
14. Femeile şi ştiinţa (dezbatere) 
15. Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007-2013 (dezbatere) 
16. Reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe (vot) 
17. Reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe (dezbatere) 
18. Egalitatea între sexe şi emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru dezvoltare (dezbat-

ere) 
19. Viitorul demografic al Europei (dezbatere) 
20. Rolul femeilor în industrie (dezbatere) 
21. Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (dezbatere) 
22. Carte verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor (dezbatere) 
23. Funcţionarea dialogurilor şi a consultărilor cu ţări terţe cu privire la drepturile omului (dez-

batere) 
24. Revizuirea pieţei unice (dezbatere) 
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25. Încrederea consumatorilor în mediul digital (dezbaterii) 
26. Un cadru de reglementare pentru măsuri de conciliere a vieţii familiale şi a perioadei de 

studii pentru tinerele femei din Uniunea Europeană (dezbatere)
27. Elaborarea unei politici europene în materie de bandă largă (dezbatere) 
28. Provocări cu care se confruntă acordurile colective în UE (dezbatere)

declaraţii ScriSe

1. Declaraţie  scrisă depusă în conformitate cu articolul 116 din Regulamentul de procedură 
de Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez şi Elena 
Valenciano Martínez-Orozco privind traficul de femei desfăşurat în Uniunea Europeană în 
scopul practicării prostituţiei 

2. Declaraţie  scrisă depusă în conformitate cu articolul 116 din Regulamentul de procedură 
de Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu şi David Martin privind soarta leilor din 
grădinile zoologice din România


