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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 24 septembrie 2018 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională, va susţine un discurs în cadrul cinei organizate cu ocazia 
Galei primarilor europeni (Bruxelles, Belgia).  

Marţi, 25 septembrie 2018 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională, va susţine un discurs în cadrul celei de-al 7-a ediţii a 
Dialogului dintre primarii europeni şi Comisia Europeană (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională,  va susţine un discurs la întâlnirea cu reprezentanţii birourilor 
regionale (Bruxelles, Belgia). 

Marţi - miercuri, 25 - 26 septembrie 2018 

 Conferinţa la nivel înalt privind pescuitul sustenabil în Marea Mediterană și în Marea Neagră (Malta). 

Miercuri, 26 septembrie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dl Jyrki Katainen, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, se va întâlni cu dl 
Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat din România; 

 Dna Elżbieta Bieńkowska, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, va avea o 
întrevedere cu dl Dănuț Andruște, ministrul economiei din România; 
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 Dna Věra Jourová, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, va primi vizita dlui Victor Negrescu, 
ministru delegat pentru afaceri europene din România; 

 Dna Mariya Gabriel, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru economie digitală şi societate digitală, îl va primi în vizită pe dl Victor 
Negrescu; 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională, va avea o întâlnire cu primari şi cu alţi reprezentanţi locali 
din Principatul Andorra pentru a discuta despre posibilităţile pe care le oferă politica de coeziune a UE. 

Joi - vineri, 27 - 28 septembrie 2018 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională, va avea o întâlnire cu dl Michele Emiliano, preşedintele 
regiunii Apulia (Bari, Italia); 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene,responsabil pentru politica regională, va susţine un discurs în cadrul Conferinţei URBACT cu 
tema: „Italia 2030: Orașele care conturează viitorul Europei”, și va avea o întâlnire cu dna Barbara Lezzi, ministrul pentru Regiunile din Sudul Italiei (Bari, Italia). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni - marţi, 24 - 25 septembrie 2018 - New York, SUA 

 Va participa la ”Summit-ul păcii - Nelson Mandela”, organizat în marja reuniunii Adunării Generale a Naţiunilor Unite (New York - SUA); 

 Va avea o întâlnire cu dl Uhuru Kenyatta, preşedintele Kenyei; 

 Va avea o întâlnire cu dl Paul Kagame, preşedintele Rwandei şi preşedintele Uniunii Africane; 

 Va participa la recepţia găzduită de dl Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii; 

 Va participa, împreună cu dl Frans Timmermans  şi cu dna Federica Mogherini, la dezbaterea organizată în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite;  

 Va avea o întâlnire cu dl Mamuka Bakhtadze, prim-ministru al Georgiei. 

Joi, 27 septembrie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Alexander Schweitzer, președintele grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Germania;  

 Va avea o întâlnire cu dl Joseph Daul, președintele Partidului Popular European (PPE). 

Vineri, 28 septembrie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dna Lilyana Pavlova, ministru fost responsabil cu preşedinţia bulgară a Consiliului UE. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini 

Luni, 24 septembrie 2018 

 Va participa şi va susține un discurs cu ocazia evenimentului de lansare a ” Agendei Tinerilor”  - "Generation Unlimited" - organizată de UNICEF, la New 
York – SUA, cu ocazia Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite;   

 Va participa la reuniunea ministerială privind Libia; 

 Va prezida reuniunea informală a miniștrilor de externe ai UE;  

 Va prezida reuniunea ministerială a E3 / UE + 2 și a Iranului cu privire la punerea în aplicare a JCPOA. 

   Marţi, 25 septembrie 2018 

 Va participa, alături de președintele CE, dl Jean-Claude Juncker, şi de prim vice-președinte al CE, dl Frans Timmermans, la deschiderea dezbaterii 
generale a Adunării Generale a Națiunilor Unite, la New York – SUA;   

 Va participă la reuniunea informală cu statele membre comune și viitoare ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;  

 Va prezida întâlnirea Grupului Global Tech (New York – SUA);  

 Va participa la dineul miniștrilor de externe transatlantici și la masa de lucru a miniștrilor de externe ai G7 (New York – SUA). 
 

      Miercuri, 26 septembrie 2018 

- Va prezida reuniunea la nivel înalt privind criza din Siria (New York – SUA);  
- Va participa la reuniunea la nivel înalt privind Mali și Sahel (New York – SUA);  
- Va participa la recepția organizată de Uniunea Europeană (New York – SUA);  
- Va găzdui un dineu oficial al șefilor de state sau de guvern din Balcanii de Vest (New York – SUA). 
 

Joi, 27 septembrie 2018 

- Va co-prezida Evenimentul de lansare a inițiativei Spotlight din cadrul programului Latin America; 
- Va participa la Reuniunea la nivel înalt privind Somalia; 
- Va participa la reuniunea ministerială a Agenției Națiunilor Unite pentru Ajutoare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din rețeaua Orientului Apropiat 
(UNRWA); 
- Va susține un discurs la reuniunea ministerială a Comitetului de legătură ad-hoc privind Palestina;  
- Va participa la reuniunea ministerială privind Republica Centrafricană. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 24 – 30 septembrie a.c., deputații europeni  își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor și al comisiilor parlamentare, la Bruxelles – Belgia.  

 

 Perspectivele zonei euro.  Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) va discuta despre perspectivele economice și monetare ale zonei 
euro, în special despre intențiile BCE, în cadrul Dialogului pe teme monetare cu Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene, în data de 24 septembrie 
a.c.  

 Bugetul UE 2019. Comisia pentru bugete (BUDG) va dezbate și va adopta, în cadrul ședinței din 25 și 26 septembrie a.c., amendamentele propuse 
pentru bugetul UE pe anul viitor. Deputații europeni urmează să acorde prioritate creșterii programelor care sprijină schimburile de studii, cum ar fi Erasmus+, 
întreprinderile mici și mijlocii, cercetarea, rețelele transeuropene, locurile de muncă și inovarea socială și ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, precum și 
cheltuielile legate de climă. De asemenea, la acestea se pot adăuga fonduri pentru măsuri suplimentare de securitate, migrație și ajutor pentru refugiați, atât în 
interiorul, cât și în afara UE.  

 Premiul Saharov 2018. Candidații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2018 vor fi prezenți, în 27 septembrie a.c., la o reuniune 
comună a comisiilor  pentru afaceri externe (AFET), dezvoltare (DEVE) și subcomisia pentru drepturile omului (DROI). În acest an există 8 candidați. Comisiile 
AFET și DEVE vor vota la 9 octombrie a.c. cei 3 finaliști. Câștigătorul  va fi anunțat în cadrul Conferinței președinților din data de 25 octombrie a.c.  

 Evenimente:  
 În data de 27 septembrie a.c., Parlamentul European va găzdui cea de-A 10-a reuniune a parteneriatului parlamentar Asia - Europa. Deputații și 

parlamentarii din statele membre ale UE, 18 țări asiatice, precum și Rusia, Australia, Noua Zeelandă, Norvegia și Elveția se vor întâlni pentru a dezbate 
impactul schimbărilor climatice, precum și aspectele care vizează migrația, economia și securitatea. De asemenea, acestea își vor pregăti contribuția la 
Summit-ul ASEAM, care va avea loc la Bruxelles, în perioada 18-19 octombrie a.c. 

 În perioada 27-28 septembrie a.c., Parlamentul va găzdui o conferință în cadrul căreia se va discuta și verifica stadiul organizării înaintea viitoarelor alegeri 
din UE, unde vor fi discutate provocări și oportunități, și va avea loc un schimb de experiențe având la bază alegerile anterioare. În marja conferinței, vor 
avea loc discuții cu deputații europeni și cu experții în domeniu privind răspândirea informațiilor și dezinformarea. Conferința va fi deschisă de dl Antonio 
Tajani, președintele PE, și de dna Mariya Gabriel, comisar european responsabil cu economia digitală și societatea digitală. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2018/09-24/1162912RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/OJ/2018/09-24/1163116RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/09-27/1162349RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/09-27/1162349RO.pdf
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 Pregătirile plenare. Grupurile politice se vor pregăti pentru sesiunea plenară din Strasbourg, din perioada 1-4 octombrie a.c., în cadrul căreia vor 
dezbate și vor adopta documente care vizează reforma normelor UE privind mediile audiovizuale, inclusiv a platformelor de streaming on-line, precum și asupra 
noilor obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru cargourile de călători. De asemenea, în această sesiune parlamentară se vor dezbate pregătirile Consiliul 
European din 18-19 octombrie a.c., precum și situația respectării statului de drept și a valorilor europene în România. Seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei” 
va fi continuată de dl  Juri Ratas, prim-ministru al Estoniei.  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Joi, 27 septembrie 2018 

 Va deschide lucrările celei de-a 10-a reuniuni a Parteneriatului parlamentar Asia-Europa; 

 Va participa la Conferința președinților. 
 

Joi - vineri, 27-28 septembrie 2018 

 Va întreprinde o vizită oficială în Republica Portugheză, unde va avea întrevederi cu  dl Marcelo Rebelo de Sousa, președintele republicii, cu dl 
Antonio Costa, prim-ministru al Portugaliei, precum și cu dl Eduardo Ferro Rodrigues, președintele Adunării Republicii (Parlamentul portughez); 

 Va participa la o dezbatere cu tinerii cetățeni din această țară.  

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

 

Luni, 24 septembrie 2018 

 Vizita dlui Damien Pichereau, membru al Comisiei pentru 
afaceri europene din cadrul  Adunării Naționale a Franței (Bruxelles, Belgia).  

Luni – marți, 24 - 25 septembrie 2018 

 Vizita delegaţiei funcționarilor Camerei Lorzilor din Regatul 
Unit al Marii Britanii (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 25 septembrie 2018 

 Vizita delegaţiei din Adunarea Națională a Franței (Bruxelles, 
Belgia). 

Luni - vineri, 24 – 28 septembrie 2018 

 Vizita dlui Aaro Mõttus, secretar general adjunct al 
Parlamentului din Estonia (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 26 septembrie 2018 

 Vizita unei delegații a Parlamentului din Danemarca 
(Bruxelles, Belgia); 

 Videoconferința Comisiei pentru agricultură a Camerei 
Deputaților din Italia (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 27 – 28 septembrie 2018 

 Cea de-a 10-a reuniune parlamentară Asia-Europa (Bruxelles, 
Belgia); 

 Seminarul ECPRD cu tema: „Viitorul serviciilor de cercetare 
parlamentară și al bibliotecilor în era schimbărilor rapide: Cea mai bună 
modalitate de a sprijini membrii aleși în multiplele lor activități” (Bruxelles, 
Belgia). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Duminică - marți, 23 – 25 septembrie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii (Viena - Austria). 

Luni, 24 septembrie 2018 

 Ziua europeană a concurenţei cu tema: „Legislația în materie de concurență – gândim inovator” (Viena - Austria). 

Luni – marți, 24 – 25 septembrie 2018 

 Grupul mixt de control parlamentar Europol (Bruxelles - Belgia). 

Marți, 25 septembrie 2018 

 Reuniunea grupului informal al ambasadorilor pentru Parteneriatul Estic (Viena - Austria); 

 Conferința cu tema: „Președinția austriacă a Consiliului UE: Care sunt prioritățile?” (Paris - Franța). 

Marți - vineri, 25 – 28 septembrie 2018 

 Forumul privind drepturile fundamentale 2018 (Viena - Austria). 

Miercuri, 26 septembrie 2018 

 Conferința la nivel înalt privind sectorul digital și guvernarea electronică (Viena - Austria). 

Joi, 27 septembrie 2018 

 Adunarea Generală a ONU (New York - SUA). 

Joi - vineri, 27 - 28 septembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru competitivitate (Bruxelles - Belgia). 

Duminică - marţi, 30 septembrie – 02 octombrie 2018 

 Cea de-a 14-a ediţie a Conferinței regiunilor și orașelor europene (Salzburg - Austria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Luni, 24 septembrie 2018  

 Va avea o întrevedere cu dl Hashim Thaçi, preşedintele Kosovo. 

Marţi, 25 septembrie 2018  

 Va avea o întâlnire cu dl Petro Poroshenko, preşedintele Ucrainei; 

 Va participa la deschiderea celei de-a 73-a Adunare Generală a ONU; 

 Va participa la evenimentul la nivel înalt privind acțiunile de menținere a păcii. 

Miercuri, 26 septembrie 2018  

 Va avea întrevederi cu dl Martín Vizcaria, președintele Republicii Peru, și cu dl  Sebastián Piñera, președintele Republicii Chile. 

Joi, 27 septembrie 2018  

 Va participa la dezbaterile din cadrul celei de-a 73-a Adunare Generală a ONU. 
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