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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii – Bruxelles, Belgia 

 Preşedinţia estonă. Miniştri guvernului din Estonia, ţară ca deţine de 
la 1 iulie a.c. Preşedinţia Consiliului UE, pentru următoarele 6 luni, îşi vor prezenta 
priorităţile în cadrul comisiilor permanente ale Parlamentului European, în perioada 
10 - 13 iulie a.c.  

 Schimbări climatice. Comisia pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară va adopta, pe data de 11 iulie a.c.,  proiectul de raport privind 
includerea emisiilor şi absorbţiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activităţi 
legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în 
cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi modificarea Regulamentului 
privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice1. Propunerea 
pune în aplicare angajamentele asumate de UE în baza Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Obiectivul este de a stabili modul în care va fi inclus sectorul 
LULUCF în cadrul de politici ale UE privind clima începând din anul 2021.  

 Pluralismul şi libertatea în mass-media din UE. Comisia pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne organizează o audiere privind „Pluralismul şi 
libertatea mass-media în UE”, pe data de 11 iulie a.c. Scopul audierii publice este de a 

                                                           

1 2016/0230(COD) - COM(2016)0479 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din 
exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind 
clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru 
schimbările climatice  
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reflecta asupra situaţiei din UE şi de a identifica căi de consolidare a independenţei şi 
de protecţie mai bună a jurnaliştilor şi a libertăţii lor de exprimare. 

 Brexit şi aviaţie. Impactul Brexit asupra sectorului aviaţiei şi asupra 
industriei turismului va fi discutat în cadrul Comisiei pentru transport şi turism, pe 
data de 11 iulie a.c., în prezentarea Direcţiei Generale Mobilitate şi Transporturi (DG 
MOVE) cu privire la rezultatele apelurilor din 2016 din cadrul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE). 

 Compoziţia Parlamentului European vs Brexit. Deputaţii europeni 
din Comisia pentru afaceri constituţionale vor examina, în data de 12 iulie a.c.,  un 
document de lucru referitor la componenţa Parlamentului European. Raportorii 
Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira vor prezenta  proiectul de raport privind 
componenţa Parlamentului European2, o propunere de redistribuire a locurilor din 
Parlament, în perspectiva viitoarei retrageri a Regatului Marii Britanii.  

 

 

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

 Marţi, 11 iulie 2017 - Bruxelles 

 Întrevedere cu dl Jorge Carlos de Almeida Fonseca, preşedintele 
Republicii Capului Verde; 

 Întrevedere cu dl Mihai Tudose, prim-ministru al României. 

 

 Miercuri, 12 iulie 2017 - Bruxelles 

 Întrevedere cu dl Numan Kurtulmuş, vicepremierul republicii Turcia;  

 Întâlnire cu euro-parlamentarul Massimo Paolucci.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

2 2017/2054(INL) 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 10 iulie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dna Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri 
europene din România; 

 Dl Maroš Šefčovič, comisar european responsabil pentru uniunea energiei 
şi dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională, vor 
susţine discursuri în cadrul deschiderii Conferinţei 2017 privind coeziunea cu tema: 
Către o strategie progresivă pentru politica de coeziune după anul 2020, organizată 
de Grupul Partidului socialiştilor europeni (Bruxelles, Belgia). 

Marţi, 11 iulie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dl Mihai Tudose, prim-ministrul României şi cu dna Sevil 
Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi 
fondurilor europene din România; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dna Alenka Smerkolj, ministru fără portofoliu responsabil 
pentru dezvoltare, proiecte strategice şi coeziune din Slovenia. 

Miercuri, 12 iulie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Joi, 13 iulie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dl Fernando López Miras, preşedintele regiunii Murcia din 
Spania şi cu dl Ramón Luis Valcárcel Siso, vicepreşedintele Parlamentului European. 
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Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

Luni, 10 iulie 2017 

 Va avea o întâlnire cu dl Joaquín Almunia, fost vicepreşedinte al Comisiei 
Europene şi fost ministru pentru ocuparea forţei de muncă din Spania; 

 Va primi vizita dlui Michael Peters, director executiv al Euronews. 

 

Marţi, 11 iulie 2017 

 Se va întâlni cu dl Mihai Tudose, prim-ministru al României; 

 Va avea o întâlnire cu dl Jorge Carlos Fonseca, preşedintele Republicii 
Capului Verde; 

 Întrevedere cu dl Rudy Demotte, ministru-preşedinte al Federaţiei 
Valonia (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri - joi, 12 – 13 iulie 2017 

 Întrevedere, în cadrul unui dineu de lucru, înaintea Summit-ului UE-
Ucraina cu domnul  Donald Tusk, preşedintele Consiliului European şi cu dl Petro 
Poroshenko, preşedinte al Ucrainei. 

 

Joi, 13 iulie 2017 

 Se va afla în Kiev, Ucraina împreună cu dna Federica Mogherini, Înaltul 
reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte 
al Comisiei Europene, cu dl Johannes Hahn, comisarul european responsabil pentru 
politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii şi cu dl 
Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei Europene şi comisar responsabil pentru 
moneda euro şi dialogul social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile 
financiare şi uniunea pieţelor de capital, unde participă la Summit-ul UE-Ucraina. De 
asemenea, la această reuniune va participa şi dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului 
European şi dl Petro Poroshenko, preşedintele Ucrainei care vor susţine o conferinţă de 
presă comună; 

 Va participa la ceremonia în cadrul căreia îi va fi atribuit titlul de Doctor 
Honoris Causa acordat de către Universitatea ”Aristotel” din Salonic, Grecia. 
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 10 iulie 2017 

 Va prezida Consiliul de asociere UE-Iordania (Bruxelles, Belgia); 

 Va susţine un discurs în cadrul Forumul societăţii civile din vecinătatea 
sudică (Bruxelles, Belgia).  

 

Marţi, 11 iulie 2017 

 Va participa la reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe din 
statele participante OSCE (Mauerbach, Austria); 

 Îl va primi pe dl Serghei Lavrov, ministrul afacerilor externe al Federaţiei 
Ruse (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri, 12 iulie 2017 

 Va participa la Summit-ul privind Balcanii de Vest (Kiev, Ucraina). 

 

Joi, 13 iulie 2017 

 Va participa la cel de-al 19-lea Summit UE-Ucraina (Kiev, Ucraina). 
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 10 iulie 2017 

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE-Iordania. Consiliul va revizui 
stadiul relaţiilor bilaterale, va continua lucrările pe baza Conferinţei de la Bruxelles 
privind sprijinirea viitorului Siriei şi a regiunii, care a avut loc în perioada 4-5 aprilie 
2017. (Bruxelles, Belgia). 

Marţi, 11 iulie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare (Bruxelles, 
Belgia). 

Miercuri - joi, 12 - 13 iulie 2017 

 Summit-ul UE-Ucraina se va desfăşura la Kiev, Ucraina. Agenda summit-
ului se va axa pe trei teme principale: conflictul din estul Ucrainei şi anexarea ilegală de 
către Rusia a Crimeei şi a Sevastopolului, inclusiv punerea în aplicare a acordurilor de 
la Minsk; procesul de reformă şi situaţia la nivel regional şi internaţional. Uniunea 
Europeană va fi reprezentată de dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, şi 
de dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, iar Ucraina va fi 
reprezentată de preşedintele acesteia, dl Petro Poroşenko. 

Joi - vineri, 13 - 14 iulie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor pentru mediu (Tallinn, Estonia). 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/04/05/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/04/05/
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