
 GABRIELA CREŢU
Date statistice privind Activitatea Parlamentară din 2007 până în prezent

Versiune martie 2009

Membră a Grupului Socialist din Parlamentul European

Vicepreşedintă 
o Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină (Columbia, Bolivia, Peru, 

Ecuador, Venezuela) – DAND 
o Grupul de lucru privind Sănătatea reproducerii, HIV/SIDA, Populaţie şi Dezvoltare 

– EPWG 
Membră

o Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor – IMCO
o Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între femei şi bărbaţi – FEMM
o Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale  (din 2008) – EMPL
o Delegaţia pentru relaţiile cu Belarus

Sinteza activităţii
Tipul activităţii Nr. total activităţi

Rapoarte din partea PE 5

Rapoarte din partea Grupului Socialist 15

Amendamente 406

Intervenţii în şedinţe plenare 29

Declaraţii scrise 2

Întrebări adresate Consiliului şi Comisiei 4

Participarea la misiuni politice ale PE 9+16

Propuneri de rezoluţie 1

RAPOARTE 

RAPORTUL/OPINIA
Raportor al Parlamentului/

Raportor Socialist
IMCO

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

Raportor al Parlamentului

2 Buget 2009 Raportor al Parlamentului

3 Cartea albă privind acţiuni în despăgubire pentru încălcarea normelor CE antitrust Raportor al Parlamentului

4 Construirea unei politici europene pentru Internetul de bandă largă Raportor Socialist

5 Beneficiile dividendul digital în Europa Raportor Socialist

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

Raportor Socialist

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

Raportor Socialist

8 Descărcarea bugetară a Comisiei pe 2007 Raportor Socialist

FEMM

9
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)

Raportor al Parlamentului

10
Comunicarea Comisiei către PE şi Consiliu privind modernizarea dreptului muncii pentru a 
răspunde provocărilor secolului XXI

Raportor Socialist

11 Evaluarea realităţii sociale 2007 Raportor Socialist

12
Regulamentul PE şi a Consiliului de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului CE nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Raportor Socialist

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

Raportor Socialist

14 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul 
asistenţei medicale transfrontaliere

Raportor Socialist

15 Comunicarea Comisiei către PE şi Consiliu privind noua agenda socială Raportor Socialist

EMPL



16
Regulamentul  privind gestiunea financiară a fondurilor europene şi simplificarea procedurilor 
legate de absorbţia acestora 

Raportor al Parlamentului

17
Implementarea  Directivei 2002/73/CE 
Egalitatea de tratament pentru bărbaţi si femei în ceea ce priveşte accesul la angajare.

Raportor Socialist

18 Comunicarea Comisiei către PE şi Consiliu privind noua agenda socială Raportor Socialist

19 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi PE privind reconcilierea vieţii private cu cea profesională Raportor Socialist

20 Învăţarea limbilor străine, multilingvismul şi menţinerea diversităţii lingvistice Raportor Socialist

PARTICIPAREA LA MISIUNI POLITICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN
A. MISIUNI DE REPREZENTARE  A PE

1. 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

2. 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

3. Observatoare internaţională la referendumul constituţional 
din Venezuela 12-17 februarie 2009

4. Reprezentanta Grupurilor de Stânga  la Summitul Alternativ 
(La cumbre de los pueblos) - Lima, mai 2008

5. Vice-lideră al delega ţ iei 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

7. Pre şedintă  a sesiunii introductive la Conferin ţ a 
parlamentarilor din ţările  G8 cu tema Beneficiile economice 
de investire in modalităţile de prevenire a HIV/SIDA, 
Berlin, mai 2007

8. 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

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

B. VORBITOR PRINCIPAL (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

• Conferin ţa 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 reproductive în 
Europa”, Uppsala, 2008

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

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

C. MISIUNI DE REPREZENTARE A PSD
oReprezentantă a Partidului Social Democrat la Congresul 

Socialiştilor Francezi desfăşurat la Reims în noiembrie 2008 
oReprezentantă a PSD la conferinţa la nivel înalt cu tema 

„Europa noastră socială: Realităţi  naţionale, strategii  europene” 
organizată la Postdam în octombrie 2008

oReprezentantă a PSD la congresul Adunării Constituţional 
Democratice desfăşurat la Tunis în august 2008

oReprezentantă PSD în cadrul grupului de lucru PSE pentru 
reglementarea pieței financiare 

oMembră a delega ţ iei PSD la Congresul Partidului 
Socialiştilor Europeni desfăşurat la Porto în noiembrie 2007.



D. FORUMURI CETĂŢENEŞTI 

 Reprezintă parlamentul european la primul forum cetăţenesc pe teme europene organizat la Cluj-Napoca 
în martie 2008.

 Reprezintă Grupul Socialist din Parlamentul European în cadrul forumului cetăţenesc organizat la Bacău 
în aprilie 2008 pe tema „Cetăţenie europeană. Alegeri europene”.

AMENDAMENTE DEPUSE

Raportul /Opinia Comisia Nr. amen
damente

1 Raport referitor la situaţia socială a romilor şi îmbunătăţirea accesului lor la piaţa 
muncii din UE

EMPL 28

2 Raport referitor la economia socială EMPL 15

3 Raport privind provocările reprezentate de preţurile petrolului IMCO 8

4
Raport referitor la Cartea Albă privind acţiunile in despăgubire pentru cazurile de 
încălcare a normelor CE antitrust

IMCO 4

5 Raport privind nediscriminarea pe criterii de gen şi solidaritatea intergeneraţională FEMM 17

6
Raport privind obţinerea de beneficii de pe urma dividendului digital în Europa: o 
abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la 
tehnologia digitală 

IMCO 11

7 Raport privind Tabloul de bord al pieţei interne IMCO 2

8
Raport - recomandările către Comisie referitoare la aplicarea principiului egalităţii 
de remunerare între bărbaţi şi femei 

FEMM 2

9 Raport privind elaborarea unei politici europene în materie de bandă largă IMCO 5

10 Raport privind modernizarea legislaţiei muncii pentru a face faţă provocărilor 
secolului XXI 

FEMM 3

11
Raport - Poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului 
European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori şi de 
abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului 

IMCO 2

12 Raport privind Cadrul comun pentru comercializarea produselor IMCO 3

13
Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de stabilire a sancţiunilor la adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe cu 
şedere ilegală 

FEMM 2

14 Raport - Obligaţiile prestatorilor de servicii transfrontaliere IMCO 2

15 Raport privind viitorul demografic al Europei FEMM 4

16
Raport - Aplicarea Directivei 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare 
a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică 

FEMM 6

17 Raport privind egalitatea intre femei si bărbaţi in Uniunea Europeana - 2007 
(2007/2065 (INI))

FEMM 11

18 Raport privind sănătatea si securitatea in muncă FEMM 8

19
Proiect de raport privind desfăşurarea dialogurilor privind drepturile omului şi 
consultările cu ţările terţe referitoare la drepturile omului 

FEMM 4

20 Raport privind uciderea femeilor (feminicidul) în America Centrală şi în Mexic şi 
rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen 

FEMM 3

21
Raport de raport privind comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune 
ale flexisecurităţii: locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi 
securitate” 

FEMM 10



22 Raport privind analiza realităţii sociale FEMM 14

23 Raport privind rolul femeilor în industrie FEMM 11

24
Raport privind situaţia specială a femeilor din închisori şi impactul încarcerării 
părinţilor asupra vieţii sociale şi familiale 

FEMM 8

25 Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 
IMCO 
BUDG

15+2

26 Raport privind „Small Business Act” FEMM 11

27
Raport privind Rolul societăţii civile în politicile în materie de droguri în Uniunea 
Europeană 

FEMM 4

28
Raport privind Cartea albă: Strategie pentru Europa privind problemele de 
sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate 

FEMM 4

29 Raport referitor la Cartea albă privind sportul FEMM 6

30
Raport referitor la promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, inclusiv a 
sărăciei în rândul copiilor, în Uniunea Europeană 

FEMM 8

31 Raport privind prostituţia şi consecinţele acesteia asupra sănătăţii femeilor din 
statele membre 

FEMM 20

32 Raport privind noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului în temeiul 
Tratatului de la Lisabona 

FEMM 3

33
Proiect de aviz promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, inclusiv a 
sărăciei în rândul copiilor, în Uniunea Europeană 

EMPL 4

34

Raport referitor la transpunerea şi aplicarea Directivei nr. 2002/73/CE privind 
punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 
ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea 
profesională, precum şi condiţiile de muncă 

EMPL 10

35 Raport privind egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 FEMM 3

36 Raport de aviz privind „Small Business Act” EMPL 4

37
Raport privind felul in care marketingul si publicitatea afectează egalitatea intre 
femei si bărbaţi

FEMM 8

38

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială şi de stabilire a conţinutului anexelor 
acestuia 

EMPL 6

39
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind Anul European de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii 
sociale (2010) 

EMPL 11

40
Raport privind favorizarea carierelor şi a mobilităţii: un Parteneriat european 
pentru cercetători 

EMPL 8

41 Raport referitor la situaţia socială a romilor şi îmbunătăţirea accesului lor la piaţa 
muncii din UE

FEMM 5

42 Raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia FEMM 6

43 Raport referitor la economia socială EMPL 15

44
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale 
transfrontaliere 

EMPL
IMCO
FEMM

6+6+8

45 Raport referitor la Agenda socială reînnoită EMPL
FEMM

49+9

TOTAL 406

ÎNTREBĂRI CĂTRE COMISIE : 
 Garantarea dreptului la acces universal la tratament împotriva infertilităţii in statele U.E. 
 Cu privire la reînfiinţarea postului de responsabil cu situaţia drepturilor omului în cadrul Delegaţiei 



Comisiei Europene în La Paz, Bolivia 
 Reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe (Lima, 16 şi 17 mai 2008) 

REZOLUŢII ALE PARLAMENTULUI:
 Rezoluţie asupra celui de al cincilea summit UE-LAC de la Lima 


