
 

 

1 

 

 

POLITICI ŞI ORIENTĂRI 
EUROPENE 

 

 

Agenda activităţilor UE 
6 – 12 noiembrie 2017 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 
 
 



 

 

2 

 

 

©  DIRECŢIA PENTRU UE, 2017 
Publicaţia electronică, 

 înfiinţată în anul 2007, poate fi accesată aici 
str. Izvor nr. 2-4, sect.5,  

Bucureşti 
Tel: 021 414 21 51 
Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORI: 

dr. Cristina STROESCU, coordonator 

Cristina RĂDULESCU, consilier  parlamentar 

Luiza ROIBU, consilier parlamentar 

 

 

Surse de informare şi foto: 

Site-ul oficial al Uniunii Europene, 

Parlamentul European,  

 Comisia Europeană, 

 Președinția estonă, 

 Consiliul Uniunii Europene, 

 Curtea de justiție a UE,       

  Comitetul Regiunilor. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=dip-dreptc1
mailto:politiciue@cdep.ro
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
https://www.eu2017.ee/
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx


 

 

3 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ....................................................... 4 

 

 

PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

............................................................................................ 12 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ ............................................................ 13 

 



 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – comisii şi reuniunile grupurilor 

politice  

Luni, 6 noiembrie 2017 

 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
(EMPL) şi Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) 

 Schimb de opinii şi prezentarea realizată de Eurofound cu privire la 
proiectul-pilot al Parlamentului European”Viitorul sectorului producţiei”. 

 

 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 

 Schimb de opinii cu dna Tiina Astola, director general, DG justiţie şi 
consumatori a Comisiei Europene referitor la prima revizuire a Scutului de 
confidenţialitate; 

 Schimb de opinii cu dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al 
Comisiei Europene referitor la evoluţiile recente din Polonia; 

 Examinarea proiectului de aviz privind următorul CFM: pregătirea 
poziţiei Parlamentului privind CFM post-2020 [2017/2052(INI)]; 

 Vot electronic asupra următoarelor documente: 

 Aprobarea deciziei coordonatorilor, în temeiul articolului 205 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European; 

 Adoptarea proiectului de aviz privind cetăţenia UE 2017: consolidarea 
drepturilor cetăţenilor într-o Uniune a schimbării democratice [2017/2069(INI)]; 

 Adoptarea proiectului de raport privind folosirea Sistemului de informaţii 
Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi ilegal pe teritoriul UE        
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[2016/0407(COD) - COM(2016)881] şi votul privind decizia de a iniţia negocieri 
interinstituţionale şi componenţa echipei de negociere; 

 Adoptarea proiectului de raport privind instituirea, funcţionarea şi 
utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere 
[2016/0408(COD) - COM(2016)882] şi votul privind decizia de a iniţia negocieri 
interinstituţionale şi componenţa echipei de negociere; 

 Adoptarea proiectului de raport privind introducerea, funcţionarea şi 
utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi 
judiciare în cauze penale [2016/0409(COD) - COM(2016)883] şi votul privind decizia 
de a iniţia negocieri interinstituţionale şi componenţa echipei de negociere. 

 

 Comisia pentru afaceri externe (AFET) 

 Informare cu privire la misiunea AFET/DROI la Adunarea Generală a 
ONU, în perioada 30-31 octombrie 2017 şi misiunea AFET/SEDE la Washington şi 
Norfolk, în perioada 31 octombrie — 3 noiembrie 2017; 

 Schimb de opinii privind situaţia din Siria cu dl Andrew Tabler, 
Washington Institute; 

 Examinarea raportului [2017/2052(INI)] referitor la următorul CFM: 
pregătirea poziţiei Parlamentului privind CFM post-2020; 

 Vot electronic asupra următoarelor documente: 

 Adoptarea amendamentelor privind raportul anual referitor la punerea în 
aplicare a politicii externe şi de securitate comune [2017/2121(INI)]; 

 Adoptarea amendamentelor privind raportul anual referitor la punerea în 
aplicare a politicii de securitate şi apărare comune [2017/2123(INI)]; 

 Vot cu privire la acordul provizoriu privind Instituirea unui instrument 
care contribuie la stabilitate şi pace [2016/0207(COD) - COM(2016)447]. 

 

 Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) 

 Raport privind negocierile interinstituţionale în curs; 

 Adoptarea proiectului de calendar pe anul 2018 al reuniunilor comisiei 
ECON; 

 Examinarea amendamentelor referitoare la raportul anual referitor la 
activităţile financiare ale Băncii Europene de Investiţii [2017/2071(INI)]; 

 Examinarea amendamentelor privind COM(2016)685, O bază fiscală 
comună a societăţilor; 

 Examinarea amendamentelor referitoare la COM(2016)683, O bază 
fiscală consolidată comună a societăţilor (CCTB); 

 Examinarea proiectului de raport privind armonizarea venitului naţional 
brut la preţurile pieţei (Regulamentul VNB) [2017/0134(COD) - COM(2017)329]; 
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 Votarea următoarelor documente: 

 Adoptarea proiectului de aviz referitor la recunoaşterea reciprocă a 
ordinelor de îngheţarea şi de confiscare [2016/0412(COD) – COM(2016)819]; 

 Adoptarea proiectului de aviz privind combaterea prin măsuri de drept 
penal a spălării banilor [2016/0414(COD) – COM(2016)826]. 

 

 Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) 

 Prezentarea unui raport comisiei — Propunerea Omnibus (componenta 
agricolă) privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 
[2016/0282(COD) - COM(2016)605]; 

 Examinarea proiectului de raport privind O strategie europeană pentru 
promovarea culturilor proteice — Încurajarea producţiei de plante proteice şi 
leguminoase în sectorul agricol european - 2017/2116(INI); 

 Examinarea proiectului de aviz privind Încheierea Acordului internaţional 
din 2015 cu privire la uleiul de măsline şi măslinele de masă [2017/0107(NLE) - 
COM(2017)264]; 

 Examinarea proiectului de aviz referitor la regiunile din UE rămase în 
urmă [2017/2208(INI)]; 

 Prezentarea unui reprezentant al Comisiei Europene (DG AGRI) privind 
chestiuni de actualitate legate de agricultură în cadrul OMC;  

 Aprobarea unei rectificări la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, 
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi abrogarea Regulamentelor 
(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 
1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în conformitate cu articolul 231 din 
Regulamentul de procedură. 

 

 Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(ENVI) 

 Raportare cu privire la negocierile interinstituţionale în curs: 

 Pachetul privind economia circulară - patru propuneri legislative privind 
deşeurile [Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile; Directiva 94/62/CE privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje; Directiva 1999/31/CE privind depozitele de 
deşeuri, Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz; Directiva 2006/66/CE 
privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi Directiva 
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice]; 

 Reduceri anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră realizate 
de statele membre între 2021 şi 2030 pentru o uniune energetică rezilientă şi pentru a 
îndeplini angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris şi modificarea 
Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor 
informaţii relevante pentru schimbările climatice; 
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 Examinarea proiectului de raport privind monitorizarea şi raportarea 
emisiilor de CO2 provenite de la noile vehicule grele şi a consumului de combustibil al 
acestora [2017/0111(COD) - COM(2017)279]; 

 Schimb de opinii cu Comisia privind reciclarea navelor; 

 Schimb de opinii cu Comisia Europeană privind materialele care intră în 
contact cu alimentele; 

 Schimb de opinii cu Comisia Europeană privind verificarea REFIT a 
adecvării Regulamentului (CE) nr. 178/2002 (legislaţia generală în domeniul 
alimentar). 

 Vot asupra Acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor 
interinstituţionale referitor la Menţinerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare 
pentru activităţile din sectorul aviaţiei şi în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei 
măsuri globale bazate pe piaţă începând din 2021 [2017/0017(COD) - COM(2017)54]. 

 

 Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) 

 Schimb de opinii cu participarea comună a comisiilor EMPL/ITRE 
privind proiectul pilot al Parlamentului European „Viitorul sectorului producţiei în 
Europa”; 

 Examinarea proiectului de aviz referitor la următorul CFM: pregătirea 
poziţiei Parlamentului privind CFM post 2020 [2017/2052(INI)]; 

 Examinarea proiectului de raport referitor la Propunerea de regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la 
întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 
acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere [2017/0048(COD) - 
COM(2017)114]. 

Votul electronic al următoarelor documente:  

 Adoptarea proiectului de aviz referitor la 2017/2065(INI) - Către o 
strategie a comerţului digital; 

 Adoptarea proiectului de raport referitor la Acordul de cooperare 
ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Arabă Egipt de 
stabilire a termenelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la 
Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) 
[2017/0196(NLE)]; 

 Adoptarea proiectului de raport referitor la Acordul de cooperare 
ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică 
şi Populară de stabilire a termenelor şi condiţiilor privind participarea Republicii 
Algeriene Democratice şi Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în 
zona mediteraneeană (PRIMA) [2017/0197(NLE)]; 

 Adoptarea proiectului de raport referitor la Acordul de cooperare 
ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a 
termenelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în 
domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [2017/0199(NLE)]; 

 Adoptarea proiectului de raport referitor la Acordul de cooperare 
ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei de 
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stabilire a termenelor şi condiţiilor privind participarea Regatului Haşemit al Iordaniei 
la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) 
[2017/0200(NLE)]; 

 Numiri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Europene de 
Reglementare în Energie (ACER). 

 

 Comisia pentru dezvoltare (DEVE) şi Comisia pentru drepturile 
femeii şi egalitatea de gen (FEMM) 

 Studiu privind Planul de acţiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-
2020, în primul an - prezentare susţinută de Serviciul de cercetare al Parlamentului 
European (EPRS); 

 Examinarea proiectului de raport privind Punerea în aplicare a 
documentului de lucru comun al serviciilor (SWD(2015)182) - Egalitatea de gen şi 
emanciparea femeilor: transformarea vieţii fetelor şi femeilor prin intermediul relaţiilor 
externe ale UE 2016-2020 [2017/2012(INI) - SWD(2015)182]. 

 

 Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) 

 Prezentarea susţinută de directorul Institutului  european pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (EIGE), dna Virginija Langbakk, cu titlul: 
„Egalitatea de gen: evoluţii mult prea lente”; 

 Studiu privind Planul de acţiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-
2020, în primul an - prezentare susţinută de Serviciul de cercetare al Parlamentului 
European (EPRS). 

 Votul electronic al următoarelor documente: 

 Adoptarea proiectului de aviz privind punerea în aplicare a Iniţiativei 
privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor în statele membre 
[2017/2039(INI)]; 

 Adoptarea proiectului de aviz referitor la Raportul anual pe 2016 privind 
drepturile omului şi democraţia în lume şi politica Uniunii Europene în această privinţă 
[2017/2122(INI)]; 

 Adoptarea calendarului Comisiei FEMM pentru anul 2018. 

 

Joi, 9 noiembrie 2017 

 

 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
(EMPL) 

 Examinarea proiectului de aviz referitor la Corpul european de 
solidaritate [2017/0102(COD) - COM(2017)262];  

 Schimb de opinii cu reprezentanţii Comisiei Europene referitoare la 
Modificarea Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/2195 al Comisiei din 9 iulie 2015 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveşte definirea baremelor 
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standard pentru costuri unitare şi a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor 
statelor membre de către Comisie; 

 Schimb de opinii privind situaţia actuală a platformei de combatere a 
muncii nedeclarate; 

 Schimb de opinii cu dl Jeroen Dijsselbloem, preşedintele Eurogrup. 

 

 Comisia pentru comerţ internaţional (INTA) 

 Prezentarea de către Comisia Europeană a raportului privind punerea în 
aplicare a acordurilor de liber schimb; 

 Situaţia actuală a negocierilor comerciale cu Mexic, aflate în curs; 

 Prezentarea unui studiu intitulat „Tendinţe actuale şi emergente în 
domeniul tehnologiilor disruptive: implicaţii asupra prezentului şi viitorului politicii 
comerciale a UE”; 

 Examinarea amendamentelor referitoare la 2017/2065(INI), Către o 
strategie a comerţului digital; 

 Schimb de opinii privind relaţiile comerciale dintre UE şi China; 

 Schimb de opinii privind relaţiile comerciale dintre UE şi SUA. 

 Vot electronic asupra următoarelor documente: 

 Adoptarea propunerii de rezoluţie referitoare la situaţia actuală a 
negocierilor înainte de cea de-a 11-a ediţie a Conferinţei ministeriale a OMC; 

 Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral referitor la 
negocieri privind o convenţie de stabilire a unei instanţe multilaterale pentru 
soluţionarea litigiilor în materie de investiţii (MIC). 

 

 Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) 

 Audiere publică cu participarea doamnei Danièle Nouy, preşedintele 
Consiliului de supraveghere al BCE; 

 Examinarea proiectului de raport privind Uniunea Bancară – Raportul 
anual 2017 [2017/2072(INI)]; 

 Examinarea proiectului de raport anual privind politica în domeniul 
concurenţei [2017/2191(INI)]; 

 Examinarea amendamentelor privind normele şi principiile generale 
privind mecanismele de control de către statele membre a exercitării competenţelor de 
executare de către Comisie [2017/0035(COD) - COM(2017)85]; 

 Examinarea amendamentelor privind interpretarea şi punerea în aplicare 
a Acordului interinstituţional privind o mai bună legiferare [2016/2018(INI)]; 

 Examinarea amendamentelor privind Directiva Parlamentului European 
şi a Consiliului privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic european 
pentru servicii introdus prin Regulamentul ... [Regulamentul CES] [2016/0402(COD) - 
COM(2016)823]; 
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 Examinarea amendamentelor privind Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru 
servicii şi a facilităţilor administrative aferente [2016/0403(COD) - COM(2016)824]. 

 

 Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT) 

 Schimb de opinii cu dl Moscovici, comisarul european responsabil pentru 
afaceri economice şi monetare; 

 Atelier pe tema „Activităţi culturale cu refugiaţii” organizat de către 
Departamentul tematic B; 

 Date recente privind trilogul referitor la directiva privind serviciile mass-
media audiovizuale. 

 

 Comisia pentru transport şi turism (TRAN) 

 Votul electronic privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile (reformare) [2016/0382(COD) - COM(2016)767]. 

 Examinarea proiectului de raport referitor la O strategie europeană 
privind sistemele de transport inteligente cooperative [2017/2067(INI) - 
COM(2016)766]; 

 În cadrul Grupului operativ pentru turism va fi prezentat, de către 
Comisia Europeană, DG GROW, un studiu privind impozitarea în sectorul turismului şi 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind turismul nautic – SWD(2017)126; 

 Examinarea proiectului de raport referitor la Acordul privind transportul 
aerian dintre CE şi SUA [2006/0058(NLE)]; 

 Prezentarea rezultatelor trilogurilor (ETS şi AESA) - cu uşile închise. 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio 

Tajani 

 

Luni, 06 noiembrie 2017 

 Participă la o cină de lucru cu miniştrii finanţelor, membri ai Eurogrup. 

  

Marţi, 07 noiembrie 2017 

 Susţine un discurs în deschiderea conferinţei la nivel înalt privind 
finanţarea în domeniul energiei curate şi participă la conferinţa de presă; 

 Întâlnire cu dna Mireille D'Ornano, membru al Parlamentului European - 
grupul Europa libertăţii şi democraţiei directe (FR); 

 Întâlnire cu dl Thomas Pesquet, astronaut în cadrul Agenţiei Spaţiale 
Europene; 

 Întâlnire cu dna Mercedes Bresso, membru al Parlamentului European - 
grupul Alianţei progresiste a socialiştilor şi democraţilor (IT). 



 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

11 

 

 

Miercuri, 08 noiembrie 2017 

 Întâlnire şi prânz de lucru cu cei mai de succes creatori europeni de 
conţinut de pe YouTube, cu bloggeri şi cu utilizatori ai reţelei de socializare Instagram. 

 Participă la Conferinţa preşedinţilor; 

 Întâlnire cu dl Jerry Brown, guvernatorul statului California. 

 

Joi, 09 noiembrie 2017 

 Va vizita Fundaţia Konrad-Adenauer din Berlin, Germania. 
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 6 noiembrie 2017 

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

 

Luni – marţi, 6 - 7 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit (Bruxelles, Belgia). 

 

Marţi, 7 noiembrie 2017 

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

 

Joi, 9 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru justiţie şi afaceri interne (Bruxelles, Belgia). 

 

Vineri, 10 noiembrie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe pe tema comerţului 
(Bruxelles, Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni , 6 noiembrie 2017 

 Conferinţa cu tema: ”De la gestionarea crizei la practica de zi cu zi: Lecţii 
învăţate de la integrarea refugiaţilor pentru viitoarea piaţă a muncii şi politicile sociale” 
(Bruxelles, Belgia).  

 

Luni – marţi, 6 – 7 noiembrie 2017 

 Cecilia Malmström, comisarul european responsabil pentru comerţ va 
efectua o vizită oficială la Chişinău, în Republica Moldova. 

 

Luni - vineri, 6 – 17 noiembrie 2017 

 Conferinţa ONU 2017 privind schimbările climatice - COP 23 (Bonn, 
Germania). 

 

Marţi, 7 noiembrie 2017 

 Comisia Europeană împreună cu Parlamentul European vor organiza 
conferinţa la nivel înalt privind investiţiile în energii curate (Bruxelles, Belgia); 

 Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene şi 
comisar european responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, 
statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale se va întâlni cu dl Tudorel Toader, 
ministrul justiţiei din România (Bruxelles, Belgia). 
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Marţi – duminică, 7 – 12 noiembrie 2017 

 Dl Phil Hogan, comisarul european responsabil pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală îşi va continua ofensiva diplomatică în Arabia Saudită şi Iran. 

Miercuri, 8 noiembrie 2017 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dna Nikolina Angelkova, ministrul turismului din Bulgaria. 
De asemenea, va avea o întrevedere cu dna Bernadett Szél, copreşedinte al Partidului 
ecologist de opoziţie din Ungaria. 

 

Miercuri – joi, 8 – 9 noiembrie 2017 

 Agenţia Uniunii Europene pentru siguranţa aviaţiei va organiza conferinţa 
la nivel înalt privind siguranţa cibernetică în domeniul aviaţiei civile (Cracovia, 
Polonia).  

 

Miercuri – vineri, 8 – 10 noiembrie 2017 

 Zilele dedicate transportului digital organizate de Comisia Europeană în 
colaborare cu Preşedinţia estoniană a Consiliului UE (Tallinn, Estonia). 

 

Joi - vineri, 9 - 10 noiembrie 2017 

 Dl Michel Barnier, negociatorul şef al Comisiei Europene şi dl David 
Davis, Secretar de Stat pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană se vor 
întâlni pentru negocierile privind retragerea din Uniune - Articolul 50. 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Luni, 6 noiembrie 2017 

 Va formula observaţii la prezentarea raportului ”Ajungând la cetăţenii 
UE: o nouă oportunitate” a dlui dl Luc Van den Brande, consilierul special (Bruxelles, 
Belgia). 

Marţi, 7 noiembrie 2017 

 Întrevedere, cu domnul  Suma Chakrabarti, preşedintele Băncii europene 
pentru reconstrucţie şi dezvoltare (BERD);  

 Prânz de lucru, cu domnul Donald Tusk, preşedintele Consiliului 
European; 

 Va susţine un discurs în cadrul Forumului tinerilor membrii ai 
Parlamentului European ediţia 2017, la Bruxelles. 

 

http://www.eu40.eu/forum-17/
http://www.eu40.eu/forum-17/
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Miercuri, 8 noiembrie 2017 

 Întrevedere cu dl Boyko Borissov, prim-ministru al Bulgariei; 

 Va participa împreună cu Colegiul comisarilor la o reuniune plenară  cu 
membri ai guvernului bulgar în vederea pregătirii viitoarei preşedinţii bulgare a 
Consiliului UE; 

 Va susţine o declaraţie comună cu dl Boyko Borissov, prim-ministru al 
Bulgariei. 

Joi, 9 noiembrie 2017 

 Va primi titlul Doctor honoris causa din partea Universităţii din 
Slamanca, Spania şi va susţine un discurs cu această ocazie. 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 Luni-marţi , 6-7  noiembrie 2017 

- Se va afla în Washington D.C., Statele Unite unde va întâlni reprezentanţi 
ai Senatului şi ai Camerei Reprezentanţilor şi cu dl Yukiya Amano, director general al 
Agenţiei internaţionale pentru energie atomică; 

- Va avea o întâlnire oficială cu dl Mike Pence, vicepreşedintele Statelor 
Unite; va avea o alocuţiune în cadrul Conferinţei republicanilor din Camera 
Reprezentanţilor. 

 

 Joi, 8 noiembrie 2017 

 Se va afla în vizită oficială la Bishkek, Krygyzstan unde va avea întâlniri 
oficiale cu actualul preşedinte, dl Almazbek Atambayev şi cu dl Sooronbay Jeenbekov, 
preşedintele ales al Kyrgyzstan. 

 

 Joi-vineri, 9-10 noiembrie 2017  

- Va prezida reuniunea UE-Asia centrală a miniştrilor de externe, de la 
Samarkand, Uzbekistan. 
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