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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 19 noiembrie 2018 

- Dl Jyrki Katainen, membru al Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate va primi vizita dlui 
George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene din România. 

 

Luni - marţi, 19 - 20 noiembrie 2018 

- Dna Vĕra Jourová, membru al Comisiei Europene responsabil pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen va avea întâlniri cu dl Tudorel 
Toader, ministrul justiţiei, cu dl Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice şi cu dna Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii şi justiţiei sociale 
(Bucureşti, România); 

- Dna Vĕra Jourová va avea o întâlnire cu dl Klaus Iohannis, preşedintele României. Dna Jourová va susţine un dialog cu consumatorii. Va avea o 
întâlnire cu dl Marius Pirvu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi cu dna Iulia-Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de 
Casație și Justiție din România. De asemenea, va susţine un discurs cadrul reuniunii internaționale privind situația copiilor lăsați în urmă din cauza mobilității 
internaționale. 

 

Miercuri, 21 noiembrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 
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Joi, 22 noiembrie 2018 

- Dl Dimitris Avramopoulos, membru al Comisiei Europene responsabil pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie va avea o întâlnire cu dna 
Viorica Dăncilă, prim-ministru al  României și cu dna Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne din România (Bucureşti, România). 

 

Joi - vineri, 22 - 23 noiembrie 2018  

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va participa la evenimentul organizat pentru lansarea 
Grupului operativ pentru deşeuri al Institutului Tehnologic din Insulele Canare, împreună cu dna Nieves Lady Barreto Hernández, ministrul regional al politicii 
teritoriale, durabilitate şi securitate a guvernului Insulelor Canare. Va vizita Centrul integrat de formare profesională din Agüimes, un proiect finanțat din fonduri 
europene. Va avea o întâlnire cu dl Daniel Gibbs, președintele Asociației de peste mări Saint-Martin din Franța. Va vizita platforma Oceanică PLOCAN din Insulele 
Canare, un proiect finanțat de UE (Las Palmas de Gran Canaria, Spania); 

- Dna Corina Cretu se va întâlni cu dl Fernando Clavijo Batlle, preşedintele Guvernului Insulelor Canare şi cu dl Vasco Cordeiro, preşedintele 
Guvernului Insulelor Azore (Las Palmas de Gran Canaria, Spania). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 19 noiembrie 2018  

- Va primi vizita dlui Tedros Adhanom, director general al 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

 

Marţi, 20 noiembrie 2018 

- Va primi vizita dlui Michael Clauss, Reprezentant permanent 
al Germaniei pe lângă UE;  

- Va primi vizita membrilor Grupului Spinelli pentru o 
prezentare a Manifestului pentru Viitorul Europei. 

 

 

 

Miercuri, 21 noiembrie 2018  

- Va primi vizita dlui Mamuka Bakhtadze, prim-ministru al 
Georgiei; 

- Va participa la un prânz de lucru împreună cu membrii ai 
Colegiului comisarilor şi cu membri ai Guvernului din Georgia. 

 

Joi - vineri, 22 - 23 noiembrie 2018  

- Va merge în audienţă la Maiestatea Sa Regele Felipe al VI-lea 
al Spaniei (Las Palmas, Spania); 

- Va participa împreună cu dna Corina Creţu, membru al 
Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, la dineul oficial al 
celei de-a 23-a Conferinţe a preşedinţilor regiunilor ultraperiferice (Las 
Palmas de Gran Canaria, Spania). 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 19 noiembrie 2018 

- Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe urmată de o sesiune comună a miniștrilor de apărare, la Bruxelles. 

 

Marți, 20 noiembrie 2018 

- Va prezida reuniunea ministerială a Comitetului director al Agenției Europene de apărare, la Bruxelles; 

- Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe (apărare), la Bruxelles; 

- Va susține un discurs la conferința de deschidere a Săptămânii Drepturilor Omului a Parlamentului European cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a 
Declarației Universale a Drepturilor Omului, la Bruxelles; 

- Va avea o întrevedere cu  dl Filippo Grandi, Comisarul pentru refugiați al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite. 

 

Miercuri, 21 noiembrie 2018 

- Va susține un discurs în cadrul Forumului liderilor UE-Australia, la Bruxelles. 

 

Joi, 22 noiembrie 2018 

- Va participa alături de dl Johannes Hahn, comisar responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii, la 
Dialogul politic la nivel înalt UE- Turcia, la Ankara, Turcia. 

 

Vineri, 23 noiembrie 2018 

- Va  prezida cea de-a 14-a reuniune ministerială anuală UE- Asia Centrală, la Bruxelles.  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii 

În săptămâna 19 – 25 noiembrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor Parlamentului European, la Bruxelles - Belgia.  

 Parlamentul European al tinerilor. În data de 19 noiembrie a.c., aproximativ 800 de tineri europeni, cu vârste cuprinse între  16 și 30 de ani, se vor 
reuni, la sediul Parlamentului European din Bruxelles-ului, pentru a discuta și a vota cu privire la Raportul EYE2018: 100 de idei pentru un viitor mai bun, iar 
recomandările finale vor fi prezentate, de președintele PE, Consiliului European din luna decembrie a.c. 

 Săptămâna Drepturilor Omului. Pentru a onora aniversarea a 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, Parlamentul European va 
găzdui, în perioada 19-22 noiembrie a.c., Săptămâna Drepturilor Omului. Președintele PE, dl Antonio Tajani, va susține discursul de deschidere. La aceste 
evenimente vor participa deputați, reprezentanți ai organizațiilor regionale și internaționale, artiști și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta despre 
relevanța și importanța principiilor fundamentale ale drepturilor omului și pentru a dezbate Noile provocări într-o lume globală și digitală. La discuțiile de grup 
vor participa, printre vorbitori, comisarul pentru drepturile omului - Michelle Bachelet, procurorul general al Curții Penale Internaționale - Fatou Bensouda și 
reprezentantul special al UE pentru drepturile omului - Stavros Lambrinidis. Conferința, care coincide cu începutul celui de-al 20-lea forum UE-ONG, va fi 
încheiată cu participarea dnei Cecilia Wikström, președinte al Comisiei pentru petiții a Parlamentului European.  

 Coordonarea sistemelor de securitate socială. Noile norme care vizează viața lucrătorilor transfrontalieri din UE trebuie să reglementeze și accesul 
echitabil al cetățenilor UE la securitatea socială, indiferent de statul membru de origine. Ele vor fi votate în 20 noiembrie a.c. la Comisia pentru ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale (EMPL). Proiectul de raport are în vedere indemnizațiile de șomaj, de familie și de îngrijire pe termen lung și, în special, situația celor 
care lucrează în două sau mai multe țări UE.  

 Avertizori. Un proiect de lege pentru instituirea unui sistem de protecție a avertizorilor va fi votat, în data de 20 noiembrie a.c.,  în cadrul Comisiei 
pentru afaceri juridice (JURI). Propunerea stabilește standarde comune pentru protecția la nivelul UE, solicită instituirea de canale de raportare adecvate în 
sectoarele public și privat, și stabilește măsuri de protecție pentru persoanele care sunt expuse riscului de a se confrunta cu represalii. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181119-1430-SPECIAL
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b16fb70f-d99c-4af4-b6df-4ed8f6f9d7ae/EYE2018_report_RO_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2018/11-19/1168795RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2018/11-19/1168795RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/OJ/2018/11-19/1168885RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/OJ/2018/11-19/1168885RO.pdf
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 Eurogroup. Președintele Eurogroup, dl Mário Centeno, va discuta, în data de 20 noiembrie a.c.,  cu membrii Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare (ECON) despre punerea în aplicare a  recomandărilor naționale din 2018 și supravegherea bugetelor naționale. Dezbaterea va prilejui o trecere în 
revistă a lucrărilor în curs de desfășurare privind finalizarea Uniunii economice și monetare.  

 Parteneriatul strategic UE-Japonia. Deputații europeni din Comisia pentru afaceri externe (AFET) vor supune la vot, în data de 21 noiembrie a.c.,  
adoptarea Acordului strategic de parteneriat semnat recent între UE și Japonia. Acest tratat a fost semnat în paralel cu acordul de liber schimb, din 17 iulie a.c., 
și are drept scop consolidarea cooperării în peste 40 de domenii, cum ar fi politica externă și securitatea, schimbările climatice și gestionarea dezastrelor.  

 Conferința președinților. Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice (Conferința Președinților) vor fi prezenți, în data de 21 
noiembrie a.c., la București, pentru prezentarea priorităților viitoarei Președinții române a Consiliului, începând cu 1 ianuarie 2019. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani 

 

Duminică - marţi, 18 - 20 noiembrie 2018 

- Cea de-a 60-a reuniune COSAC (Viena, Austria). 

Luni - marţi, 19 - 20 noiembrie 2018 

- Reuniunea interparlamentară a comisiilor CULT cu tema: 
„Patrimoniul cultural european” (Bruxelles, Belgia). 

 

Marți, 20 noiembrie 2018 

 Va avea o întâlnire cu arhiepiscopul Matteo Zuppi, 
reprezentant al  Arhiepiscopiei romano-catolice din Bologna; 

 Va susține discursul de deschidere la conferința privind 
drepturile omului. 

 Va participa la Conferința președinților care va avea loc la 
București - România. 

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

ale UE 

Duminică - marţi, 18 - 20 noiembrie 2018 

- Cea de-a 60-a reuniune COSAC (Viena, Austria). 

Luni - marţi, 19 - 20 noiembrie 2018 

- Reuniunea interparlamentară a comisiilor CULT cu tema: 
„Patrimoniul cultural european” (Bruxelles, Belgia). 

 

 

Marţi, 20 noiembrie 2018 

 Reuniunea interparlamentară a comisiilor DROI cu tema: „Drepturile 
omului și acțiunile externe ale UE și ale statelor membre” (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 22 noiembrie 2018 
 Seminarul funcţionarilor privind Semestrul European (Bruxelles, 
Belgia).  

Joi – vineri, 22 - 23 noiembrie 2018 

- Reuniunea corespondenţilor IPEX (Tallinn, Estonia).   

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2018/11-19/1168750RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2018/11-19/1168750RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2018/11-21/1168937RO.pdf
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 19 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe - apărare (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Bruxelles, Belgia); 

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

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

 

Marţi, 20 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului Spaţiului Economic European (Bruxelles, Belgia). 

 

Joi, 22 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE-Tadjikistan (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE-Uzbekistan (Bruxelles, Belgia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii  

Duminică, 25 noiembrie 2018 

- Reuniunea specială a Consiliului European (articolul 50) – Bruxelles, Belgia. 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

 

Miercuri, 21 noiembrie 2018  

- Întrevedere oficială  cu dl Mamuka Bakhtadze, prim-ministru al Georgiei. 
 

Joi, 22 noiembrie 2018 

- Va prezenta scrisorile de acreditare ale ambasadorilor europeni pe lângă UE. 
 

Duminică, 25 noiembrie 2018 

- Reuniunea specială a Consiliului European (articolul 50) – Bruxelles, Belgia. 
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