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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii: 

Marţi - miercuri, 13 - 14 martie 2018 

- Prima reuniune anuală a Comunităţii europene a prestatorilor de servicii de învățare: Promovarea calităţii în metodele de predare (Salonic, Grecia).  

Joi, 15 martie 2018 

- Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională, împreună cu dl  Günther H. Oettinger, comisarul european responsabil 
pentru buget şi resurse umane vor participa la o discuţie care vizează „Cadrul financiar european şi politica regională” (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 15 - 16 martie 2018 

- Conferinţa privind „Cadrul european al calificărilor: Promovarea activităţii de învăţare, munca şi mobilitatea transfrontalieră” (Bruxelles, Belgia). 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni - miercuri, 12 - 14 martie 2018 

- Va avea întrevederi cu dl Alojz Peterle, membru al Parlamentului European și fost prim-ministru al Sloveniei, cu dl Joseph Daul, președintele grupului 
Partidului Popular European (PPE) și cu dl Manfred Weber, președintele grupului PPE din cadrul Parlamentului European; 

- Va avea o alocuţiune în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European în vederea pregătirii Consiliului European din martie a.c. şi va prezenta 
orientările privind cadrul viitoarei relații EU-Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; 

- Va primi vizita dnei Helga Trüpel, membru al Parlamentului European şi a dlui Jerzy Buzek, membru al Parlamentului European și fost prim-ministru al 
Poloniei; 
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- Va participa la dezbaterea din cadrul plenului Parlamentului European privind Viitorul Europei, împreună cu dl António Costa, prim-ministrul Republicii 
Portugalia (Strasbourg, Franţa). 

Joi, 15 martie 2018 

- Va avea o întrevedere cu Pascal Lamy, preşedinte emerit al Institutului Jacques Delors şi fost comisar european pentru comerţ; 

- Împreună cu dl Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European vor participa la un prânz de lucru cu miniştrii-preşedinţi ai administraţiilor regionale 
din Germania. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

Luni, 12 martie 2018 

- va efectua o vizită oficială în Kiev, Ucraina. 

Joi, 15 martie 2018 

- va participa  la Conferinţa ministerială cu tema „Menţinerea disponibilităţii şi partajarea responsabilităţii – mobilizarea acţiunilor colective pentru 
UNRWA”, la Roma, Italia şi la reuniunea ministerială privind sprijinirea forţelor de securitate libaneze. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 12 - 15 martie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul sesiunii plenului, la Strasbourg – Franța.  

 Prețurile de livrare a coletelor transfrontaliere. Consumatorii și companiile vor putea să compenseze prețurile de livrare ale unui colet către sau 
din altă țară a UE, în conformitate cu propunerile care urmează să fie supuse la vot în 13 martie a.c. Prețurile de livrare ale pachetelor transfrontaliere vor fi 
publicate pe un site dedicat, astfel încât acestea să poată fi comparate mai ușor și astfel să ajute la reducerea diferențelor. 

 Bugetul UE pe termen lung. Următorul cadru financiar multianual (CFM) post-2020, care va fi dezbătut în perioada 13-14 martie a.c., trebuie să 
corespundă ambițiilor UE, să stimuleze programele de cercetare și să sprijine tinerii și companiile mici. UE ar trebui să continue să sprijine politicile agricole și 
regionale, dar și prioritățile de finanțare, cum ar fi securitatea, apărarea sau migrația, și să înlăture orice neajuns după plecarea britanică. 

 Brexit. O rezoluție care va stabili poziția Parlamentului cu privire la un posibil cadru pentru relațiile viitoare dintre UE și Regatul Unit al Marii 
Britanii va fi dezbătută și votată în perioada 13-14 martie a.c.  

 Ján Kuciak și siguranța jurnaliștilor. Având la bază raportul asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicii acestuia, Martina 
Kušnírová, libertatea presei și siguranța jurnaliștilor în UE sunt  vor fi dezbătute în 14 martie a.c. De asemenea, deputații europeni vor face dezvăluiri despre  
presupusa folosire necorespunzătoare a fondurilor UE în Slovacia și potențialele legături dintre grupurile de crimă organizată și politicienii slovaci.  

 Dezbaterea privind Viitorul Europei cu premierul portughez António Costa. Prim-ministrul Portugaliei, António Costa, va continua seria dezbaterilor 
privind Viitorul Europei în data de 14 martie a.c.  O conferință de presă comună a președintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani, și a prim-ministrului 
Costa este programată în aceeași zi.   
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 Impozitarea corporativă. Într-o încercare de a împiedica companiile să își mute baza de impozitare la taxe reduse, deputații europeni vor vota, în 
15 martie a.c., o revizuire majoră a sistemului fiscal al UE. Propunerile includ planuri pentru a se asigura că societățile plătesc impozite în cazul în care își 
realizează profiturile, introduc un set unic de norme fiscale care se aplică în întreaga UE și utilizarea datelor digitale pentru a ajuta la calcularea datoriilor fiscale.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Luni, 12 martie 2018  

 Va prezida lucrările plenului la dezbateri; 
 Întâlnire cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Zdzisław Krasnodębski.  

 

Marți, 13 martie 2018 

 Va prezida sesiunea plenului la dezbaterea privind Brexit; 

 Va prezida sesiunea plenului la dezbaterea privind pregătirea reuniunii Consiliului European din 22 și 23 martie a.c.  
 

Miercuri, 14 martie 2018 

 Întâlnire bilaterală cu dl António Costa, prim-ministrul al Republicii Portugalia; 

 Va prezida sesiunea plenului la dezbaterea privind Viitorul Europei; 

 Întâlnire cu dna Luisa Ortega Díaz, fost procuror general al Venezuelei.  
 

Joi, 15 martie 2018 

 Va participa la Conferința președinților. 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 12 martie 2018 

- Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

Luni - marţi, 12 - 13 martie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru competitivitate (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 13 martie 2018 

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

Joi, 15 martie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi consumatori pe tema politicii sociale (Bruxelles, Belgia). 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

Luni,  12 martie 2018 

- „Muzica Europei: Spania”. „Muzica Europei" însumează o serie de 28 de concerte cu muzica celor 28 de state membre ale Uniunii Europene ce se vor 
desfăşura la Sofia, în Bulgaria. 

Joi, 15 martie 2018 

- Masă rotundă cu tema: „Rolul organizațiilor neguvernamentale în îmbunătățirea politicii energetice și a temeiului juridic din domeniul energiei - provocări 
în Europa de Sud-Est” (Sofia, Bulgaria). 
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Vineri, 16 martie 2018 

- Conferinţa privind proprietatea intelectuală (Sofia, Bulgaria). 

Vineri - duminică, 16 - 18 martie 2018 

- Cel de-al 7-lea Forum privind antreprenoriatul social (Sofia, Bulgaria). 

Duminică - luni, 18 - 19 martie 2018 

- Grupul mixt de control parlamentar Europol (Sofia, Bulgaria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Luni, 12 martie 2018  

 Întrevedere cu dl Michel Barnier, negociator-şef al UE pentru Brexit;  

 Întrevedere cu dl Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale Europene şi cu dl Mário Centeno, președintele Eurogrupului. 

Marți, 13 martie 2018  

 Prezentarea scrisorilor de acreditare ale ambasadorilor. 

Miercuri, 14 martie 2018  

 Întâlnire cu dl Juha Sipilä, prim-ministrul Republicii Finlanda (Helsinki, Finlanda). 

Joi, 15 martie 2018  

 Va participa la o cină unde au fost invitați reprezentanţii permanenţi ai UE. 

Vineri, 16 martie 2018  

 Întrevedere cu dl Mariano Rajoy, prim-ministrul Regatului Spaniei (Madrid, Spania). 
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