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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 02 iulie 2018 

 Dl Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi membru responsabil pentru Uniunea energiei va participa la o reuniune comună cu dl 
Viorel Ștefan, viceprim-ministru al României, cu dl Anton Anton, ministrul energiei,  și cu dl Dănuț Andrușcă, ministrul economiei din România. Va susţine un 
discurs în cadrul evenimentului „Forumul pentru energie - prioritățile energetice ale României, în contextul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din 
2019”, organizat la Parlamentul României. Va avea o întâlnire cu dl Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților. Va vizita un proiect finanțat din fonduri 
europene la Universitatea Politehnica din București, unde va avea o sesiune de discuţii cu profesorii și studenții. De asemenea, va avea o întâlnire cu dna Viorica 
Dăncilă, prim-ministru al României, la București.    

Marţi, 03 iulie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională se va întâlni cu finaliştii Premiului RegioStras (Strasbourg, 
Franța). 
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 2 - 4 iulie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Joseph Daul, preşedintele grupului 
Partidului Popular European (PPE), şi cu dl Manfred Weber, preşedintele 
grupului PPE din Parlamentul European (Strasburg, Franţa).  

Marţi, 3 iulie 2018 

 Va susține un discurs, în cadrul plenului Parlamentului 
European, cu ocazia încheierii Preşedinţiei bulgare a Consiliului Uniunii 
Europene şi a începerii Preşedinţiei austriece a Consiliului UE. De asemenea, 
se va adresa plenului PE cu privire la concluziile Consiliului European din 28-
29 iunie a.c.  

 Va participa la o conferință de presă comună cu dl Antonio 
Tajani, președintele Parlamentului European, și cu dl Sebastian Kurz, 
cancelar al Austriei (Strasburg, Franţa).   

 

 

 

 

 

Miercuri, 4 iulie 2018 

 Va participa la dezbaterea privind „Viitorul Europei”, în cadrul 
şedinţei plenare a Parlamentului European, împreună cu dl Mateusz 
Morawiecki, prim-ministrul Poloniei (Strasbourg, Franţa). 

Joi - vineri, 5 - 6 iulie 2018 

 Va face o vizită oficială, împreună cu membrii Colegiului 
comisarilor, la Viena, pentru a marca începutul Preşedinţiei austriece a 
Consiliului UE. De asemenea, va participa la dineul găzduit de dl Sebastian 
Kurz, cancelarul Austriei; 

 Va avea o întâlnire cu dl Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, şi 
cu dl Alexander Van der Bellen, președintele Austriei. Împreună cu membrii 
Colegiului comisarilor va participa la un prânz de lucru găzduit de 
Parlamentul Federal al Austriei, cu ocazia începerii Președinției austriece a 
Consiliului UE. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  2 – 5 iulie   a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul plenului Parlamentului European, la Strasbourg – Franța.    

 Finalul Președinției bulgare a Consiliului UE și începutul Președinției austriece a Consiliului UE. Ca urmare a dezbaterilor cu premierul bulgar Boiko 
Borissov și liderii grupurilor politice privind progresele legislative în cadrul Președinției bulgare, din 3 iulie a.c., cancelarul austriac, Sebastian Kurz, va prezenta 
prioritățile viitoarei președinții a Consiliului UE în prezența deputaților europeni și a președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker. De asemenea, 
președintele PE, dl Tajani, președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, și cancelarul austriac, dl Sebastian Kurz, vor susține o conferință de presă 
comună.  

 Concluziile Consiliului European. Deputații europeni vor evalua, în data de 3 iulie a.c., rezultatele reuniunii la nivel înalt a UE din perioada 28-29 
iunie a.c., privind Brexit, apărarea comună și bugetul UE cu președintele Consiliului European, dl Donald Tusk, și cu președintele Comisiei Europene, dl Jean-
Claude Juncker.  

 Copyright. Decizia adoptată de Comisia pentru afaceri juridice (JURI) de a începe negocierile cu statele membre referitoare la Directiva privind 
drepturile de autor va fi dezbătută în data de 2 iulie a.c. În cazul în care mai mult de 10% dintre deputații europeni se opun acestei decizii până la miezul nopții, 
va avea loc un vot în plenul PE, din 3 iulie a.c., pentru a confirma sau respinge decizia Comisiei JURI. 

 Politica comună de apărare. Deputații europeni vor dezbate și vota, în 2 și 3 iulie a.c., primul program UE dedicat instrumentelor europene de 
apărare. Cu un buget de 500 milioane euro pentru perioada 2019-2020, UE va contribui la finanțarea dezvoltării de produse și tehnologii noi și îmbunătățite, 
care vor face ca UE să devină mai independentă și să stimuleze inovarea în domeniul apărării.  

 Detașarea șoferilor. Deputații europeni vor dezbate și vota, în 2 și 3 iulie a.c., asupra poziției Parlamentului de a începe negocierile cu statele 
membre cu privire la proiectele de norme de îmbunătățire a aplicării și de combatere a practicilor ilegale în transportul rutier și de detașare a șoferilor și a 
perioadelor de odihnă ale șoferilor.  

 Viitorul Europei dezbătut de premierul Poloniei. Dl Mateusz Morawiecki va fi al optulea lider UE care va dezbate despre „Viitorul Europei” 
împreună cu deputații europeni și cu președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, în data de 4 iulie a.c.   

 Securitatea frontierelor externe. Noul sistem european de informare și autorizare în domeniul călătoriilor (ETIAS) care permite afișarea călătoriilor 
cu scutire de vize din aproximativ 60 de țări din afara UE va fi dezbătut și votat, în cadrul acestei sesiuni, în data de 4 și 5 iulie a.c. Începând cu anul 2021, 
resortisanții din afara UE, care sunt scutiți de obligația de a deține viză, vor obține autorizație înainte de intrarea în UE. Călătorilor care pot periclita securitatea 
UE, sunt migranți ilegali sau celor care prezintă un grad ridicat de transmitere de epidemii le-ar putea fi refuzat accesul.  
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 2019, prioritățile bugetare. Parlamentul European își va adopta poziția cu privire la bugetul UE pe anul viitor și poziția cu privire la negocierile cu 
statele membre, în 4 și 5 iulie a.c. Deputații doresc un buget care să se concentreze asupra tinerilor, migrației, creșterii, inovării, competitivității, securității, 
combaterii schimbărilor climatice și trecerii la energia regenerabilă.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Luni, 2 iulie 2018  

 Va prezida lucrările plenului la lucrările privind reluarea sesiunii și ordinea de zi a lucrărilor; 

 Va participa la ședința Biroului. 

Marți, 3 iulie 2018  

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Boyko Borissov, prim-ministru al Republicii Bulgaria;  
 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind Președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene; 

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Sebastian Kurz, cancelar al Austriei, și va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind deschiderea și 
prezentarea programului de activitate al Președinției austriece, după care va participa la o conferință de presă comună, împreună cu dl Sebastian Kurz, cancelar 
austriac, și cu dl Jean-Claude Juncker,  președintele Comisiei Europene; 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterile și concluziile privind reuniunea Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018; 
 Va participa la un dineu împreună cu dl Mateusz Morawiecki, prim-ministru al Republicii Polonia.  

Miercuri, 4 iulie 2018  

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Mateusz Morawiecki, prim-ministru al Republicii Polonia, și va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind 
„Viitorul Europei”, susținută de acesta, după care va participa la o conferință de presă comună; 

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl PresJoão Lourenço, președintele Republicii Angola, după care va susține o declarație de presă comună; 

 Va participa la o sesiune foto cu studenți din programul Young Ambassadors;  

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind încheierea celui de-al treilea program de ajustare economică pentru Grecia, prezentat de dl 
Mário Centeno, președintele Eurogrupului; 

 Va participa la reuniunea Grupului de contact privind Cadrul financiar multianual post - 2020 și resursele proprii. 

Joi, 5 iulie 2018  

 Va participa la Conferința președinților.  

 

Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Luni, 2 iulie 2018 

 Vizita delegației Serviciului legislativ din Senatul belgian (Bruxelles, Belgia). 

Duminică - luni, 8 - 9 iunie 2018 

 Reuniunea preşedinţilor comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE (COSAC)  (Viena, Austria).  
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Președinția austriacă a Consiliului UE: 1 iulie - 31 decembrie 2018 

 

 Prioritățile președinției austriece sunt rezumate de mottoul: „O Europă care protejează”. 

 Programul președinției acordă o atenție deosebită chestiunilor legate de azil și de migrație, protejării frontierelor externe, combaterii radicalizării, 

a terorismului și a crimei organizate, securității cibernetice și apărării valorilor europene. 

 De la aderarea sa la UE în 1995, este a treia oară când Austria deține președinția Consiliului UE, după ocazii similare în 1998 și 2006. 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Joi, 5 iulie 2018 

 

 Conferinţa cu tema: „Preşedinţia austriacă a Consiliului UE şi rolul Bulgariei” (Sofia, Bulgaria).  

 

 
 
 
 

https://www.eu2018.at/agenda-priorities/priorities.html
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Marţi, 3 iulie 2018  

 Va prezenta, în cadrul plenului Parlamentului European, Raportul privind reuniunea Consiliului European din perioada 28 – 29 iunie 2018 
(Strasbourg, Franţa). 
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