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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 3 decembrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va vizita proiectul finanţat din fonduri europene „Podul 
Centenarului” împreună cu dl Ilie Bolojan, primar al oraşului Oradea şi se va întâlni cu reprezentanţi ai autorităţilor locale (Oradea, România); 

- Evenimentul cu titlul „#EUROat20: Un parcurs extraordinar” va fi organizat cu ocazia împlinirii la 1 ianuarie 2019 a 20 de ani de la înființarea 
Uniunii economice și monetare (Bruxelles, Belgia). 

Luni - marţi, 3 - 4 decembrie 2018 

- Conferinţa organizată cu ocazia „Zilei europene a persoanelor cu dizabilităţi” (Bruxelles, Belgia). 

Luni - joi, 3 - 6 decembrie 2018 

- Săptămâna europeană a spațiului, ediția 2018 cu tema: „Conectarea viitorului” (Marsilia, Franța). 

Marţi, 4 decembrie 2018 

- Dna Marianne Thyssen, membru al Comisiei Europene responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea 
forței de muncă va primi vizita dlui Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției sociale din România; 

- Conferința cu tema: „Consolidarea cooperării în domeniul asistenței medicale transfrontaliere” (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 5 decembrie 2018 
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- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Colegiului comisarilor europeni se va întâlni cu membrii Guvernului României în vederea pregătirii Președinției române a Consiliul Uniunii 
Europene. 

Joi, 6 decembrie 2018 

- Dl Karmenu Vella, membru al Comisiei Europene responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit se va întâlni cu dna Grațiela Gavrilescu, 
viceprim-ministru și ministrul mediului din România. Se va întâlni cu reprezentanți ai întreprinderilor, cu operatorii care se ocupă de reciclare și cu producătorii. 
Va susține un discurs, împreună cu dna Grațiela Gavrilescu, în cadrul mesei rotunde la nivel înalt cu tema „Economia circulară, gestionarea eficientă a deșeurilor 
și mobilizarea resurselor adecvate”, precum și în cadrul conferinței părților interesate pe tema economiei circulare (București, România); 

- Dl Vytenis Andriukaitis, membru al Comisiei Europene responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară va avea o întâlnire cu dna Sorina 
Pintea, ministrul sănătății din România, la Bruxelles.  

Joi - vineri, 6 - 7 octombrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va susține un discurs cu ocazia audierii din Parlamentul 
portughez privind politica de coeziune după anul 2020 (Lisabona, Portugalia); 

- Dna Corina Creţu se va întâlni cu dl António Costa, prim-ministru al Portugaliei, cu dl Pedro Marques, ministru al planificării și infrastructurii și cu 
dl Nelson de Souza, secretar de stat pentru dezvoltare şi coeziune din Portugalia. Va vizita proiectele finanțate din fonduri europene: spitalul Espirito Santo și 
parcul industrial Macachrome Aeronautica. 

- Conferința cu titlul: „Stimularea circularității în rândul IMM-urilor” (Bruxelles, Belgia); 

- Ediția 2018 a Conferinței privind perspectivele agricole ale UE (Bruxelles, Belgia). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Marţi, 4 decembrie 2018 - Paris, Franța 

- Va avea o  întâlnire cu dl Emmanuel Macron, președintele Franței; 

- Se va întâlni cu dl Richard Ferrand, președintele Adunării Naționale din Franța și va participa la un prânz;  

- Se va adresa Adunării Naționale din Franța. 

Miercuri, 5 decembrie 2018  

- Va primi vizita dnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României; 
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- Va organiza alături de Colegiul comisarilor europeni un prânz de lucru pentru membrii Guvernului României.  

Joi, 6 decembrie 2018  

- Va avea o întrevedere cu dl Ahmat Awad Sakine, Șeful Misiunii permanente a Uniunii Africane pe lângă UE. 

Vineri, 7 decembrie 2018  

- Va primi vizita dlui Werner Faymann, fost cancelar al Austriei;   

- Va organiza un prânz de lucru cu ocazia vizitei dlui Heinz Fischer, fost președinte al Austriei. 

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Miercuri, 5 decembrie 2018 

- Va participa la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, la Bruxelles ; 

- Va avea o întrevedere cu dl Nikola Dimitrov, ministrul de externe al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și cu dna Radmila Shekerinska, 
ministrul apărării al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei; 

- Va susține un discurs în cadrul Dialogului la nivel înalt dintre reprezentanții femeilor din Yemen și Siria cu tema „Promovarea rolului femeilor în 
procesele de pace". 

Joi, 6 decembrie 2018 

- Va participă la cel de-al 25-lea Consiliu Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și va avea câteva întrevederi 
bilaterale, la Milano, Italia. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  3 - 9 decembrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul  grupurilor și comisiilor parlamentare la Bruxelles - Belgia.  

 Lupta împotriva terorismului și a crimei organizate. Două propuneri legislative care vor continua să limiteze spațiul în care operează teroriștii și 
infractorii vor fi aduse în dezbatere și vor fi supuse votului din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri (LIBE), în data de 3 decembrie a.c. Unul dintre 
proiecte vizează îmbunătățirea accesului la informațiile financiare necesare autorităților de aplicare a legii care investighează infracțiunile grave. Cel de-al doilea 
va întări securitatea pentru obținerea unui act de identitate și va ajuta la reducerea utilizării documentelor frauduloase, care pot fi folosite și de teroriști și 
infractori, pentru a intra în UE din țări care nu fac parte din Uniune.  

 Vize. O actualizare a normelor UE privind vizele pentru sejururi de scurtă durată (maximum 90 de zile într-o o perioadă de 180 de zile) pentru a 
ține seama de preocupările legate de securitate, de migrație și de evoluțiile tehnologice, cererile de viză, taxele de viză actualizate și dezavantajele pentru țările 
care nu cooperează la readmiterea migranților ilegali,  vor fi dezbătute și votate de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri (LIBE), în data de 3 decembrie 
a.c.  

 Dezvoltare regională și cooperare teritorială. Normele actualizate care guvernează programele "Interreg" - pentru creșterea dezvoltării sociale și 
teritoriale - cu un buget de 8,43 miliarde EUR, vor fi votate, în data de 3 decembrie a.c., în cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI). Noile propuneri 
includ sprijin pentru acțiuni comune între actorii naționali și locali din diferite state membre și țările vecine, precum și acțiuni de îmbunătățire a managementului 
siguranței și migrației.   

 Platforme on-line. Sunt necesare piețe pentru comerțul electronic (de exemplu Amazon și eBay) și căutări on-line (de exemplu Google) pentru a 
pune în aplicare un set de măsuri care să asigure încheierea unor contracte transparente și echitabile cu întreprinderile on-line (de exemplu comercianții cu 
amănuntul on-line, magazine), în baza unei propuneri legislative care va fi votată, în data de 6 decembrie a.c., în cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (IMCO).   

 Pesticide. Comisia specială privind procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (PEST) va adopta, în data de 6 decembrie a.c., raportul 
său final, cu privire la modul în care procedura a funcționat și propune recomandări față de măsurile și inițiativele care ar trebui luate.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/12-03/1170399RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/12-03/1170399RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/OJ/2018/12-03/1170212RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2018/12-06/1169998RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2018/12-06/1169998RO.pdf
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201812/PEST/PEST(2018)1206_1/sitt-9172240
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 Pregătirile plenare. Grupurile politice se vor pregăti pentru sesiunea plenului din perioada 10-13 decembrie a.c., de la Strasbourg, unde vor vota 
cu privire la acordul comercial UE-Japonia, pentru protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți cancerigeni, pentru o mai mare transparență și prevenire a 
riscurilor în lanțurile alimentare ș.a. Deputații europeni vor continua seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei” cu dl Nicos Anastasiades, președintele Ciprului. 
De asemenea, vor dezbate prioritățile pentru Consiliul European din luna decembrie a.c. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Miercuri, 5 decembrie 2018 

 

 Va susține un discurs la cea de-a 4-a Conferință UE privind Aeronautica; 
 Va avea o întrevedere cu dl Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE.  
 

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

 

Marți, 4 decembrie 2018 

- Vizita membrilor Adunării Naționale a Republicii Slovenia (Bruxelles, Belgia); 
- Vizita președintelui Marii Comisii parlamentare a Finlandei (Bruxelles, Belgia). 
 

Vineri, 7 decembrie 2018 

 Vizita secretariatului COSAC la Parlamentul României (București, România). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 3 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru transporturi, telecomunicații și energie - transporturi (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 4 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice și financiare (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru transporturi, telecomunicații și energie – telecomunicații (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 5 - 6 decembrie 2018 

 Conferința cu tema: „E-justiție” (Viena, Austria). 

Vineri, 6 decembrie 2018 

 Evenimentul organizat cu ocazia „Zilelor transportului feroviar de marfă”, ediția 2018 (Viena, Austria). 

Joi – vineri, 6 – 7 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru justiție și afaceri interne (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori (Bruxelles, Belgia); 

 #EuropeForCulture e titlul conferinței de închidere a Anului european al Patrimoniului cultural, ediția 2018 (Viena, Austria). 

Vineri, 7 decembrie 2018 

 Conferința anuală a Parteneriatului estic: „O economie mai puternică pentru societăți mai puternice — Investiții în oameni pentru o creștere 
durabilă” (Viena, Austria). 

Luni – vineri, 3 – 14 decembrie 2018 

 Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice – COP24 (Katowice, Polonia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

 

Marți, 4 decembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Mário Centeno, președintele Eurogrupului; 
- Va avea o întâlnire cu dl Klaus Regling, director general al Mecanismului european de stabilitate. 

Miercuri, 5 decembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR) și cu dl Markku Markkula, prim-vicepreședintele 
CoR.  
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