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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

Luni, 10 decembrie 2018 

 Dezbatere referitoare la „arhitectura ecologică a Politicii agricole 
comune” (Roundtables on the green architecture of the CAP). Evenimentul 
va fi organizat de dl Phil Hogan, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru agricultură şi dezvoltare (Bruxelles, Belgia). 

 Dna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru 
politica regională, va susţine un discurs la Universitatea din Strasbourg 
(Strasbourg, Franța). 

 

Marţi, 11 decembrie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Ziua europeană a energiei, ediţia 2018 (Bruxelles, Belgia). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 10 decembrie 2018  

 Va avea o întrevedere cu dl Manfred Weber, președintele Grupului 
Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. 

Marţi, 11 decembrie 2018 

 Va susţine un discurs în cadrul plenului Parlamentului European, 
înaintea reuniunii Consiliului European ce va avea loc în perioada 13-14 
decembrie 2018. 

 

 

Miercuri, 12 decembrie 2018  

 Va avea o întrevedere cu Maiestatea Sa Regele Abdullah al II-lea al 
Iordaniei, la care va participa și dl Johannes Hahn, membru al Comisiei 
Europene, responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri 
în vederea extinderii. 

Joi, 13 decembrie 2018  

 Va primi vizita dlui Sebastian Kurz, cancelar al Republicii Austria; 

 Va primi vizita dlui Lars Løkke Rasmussen, prim-ministru al Regatului 
Danemarcei; 

 Va participa la reuniunea Consiliul European.  
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Vineri, 14 decembrie 2018  

 Va participa la reuniunea Consiliul European; 

 Va participa la summit-ul Euro.  

 

 

 

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

Europene, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 10 decembrie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe (Bruxelles, 
Belgia). 

 

 

 

 

 

Miercuri, 12 decembrie 2018 

  Va avea o întrevedere cu Majestatea Sa Regele Abdullah al II-lea al 
Iordaniei (Bruxelles, Belgia); 

  Va avea o întrevedere cu dl Eduardo Stein, reprezentantul special al 
Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR) și pentru migrație (OIM) și pentru 
refugiații și migranții venezueleni din regiune. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  10 - 16 decembrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul ședinței plenului Parlamentului European, la Strasbourg,  

Franța.  

 Summit-ul UE / Eurogrup. Deputații europeni vor dezbate, în data de 11 decembrie a.c., prioritățile pentru reuniunea Consiliului European din 13 - 
14 decembrie 2018, care se vor concentra pe bugetul pe termen lung al UE, pe migrație, pe piața unică și pe relațiile externe, precum și pe rezultatele reuniunii 
Eurogrupului și pe viitorul summit euro.   

 Siguranța alimentară. Deputații europeni vor vota, în data de 11 decembrie a.c., propunerea de rezoluție a PE referitoare la o nouă propunere 
care va face ca procesul de autorizare a substanțelor și a alimentelor să devină mai transparent. Propunerea are la bază o inițiativă cetățenească, privind 
glifosatul.    

 Premiul Saharov 2018. În data de 12 decembrie a.c. va fi anunțat laureatul din acest an al Premiului Saharov, regizorul ucrainean Oleg Sențov, 
condamnat la 20 de închisoare pentru „plănuirea unor acte de terorism” împotriva guvernării „de facto” a Rusiei în Crimeea.  

 Buget pe termen lung. Parlamentul European va vota, în data de 12 decembrie a.c., propunerile de rezoluție referitoare la domeniul de aplicare, 
prioritățile sale și fondurile alocate pentru perioada 2021-2027 referitoare la Programul Orizont Europa (cercetare), Fondului european de apărare, Programul 
EUSpace, Europa digitală și mecanismului Conectarea Europei, precum și pentru Programul LIFE, pentru acțiunile în domeniul climei și al mediului.  

 Bugetul UE 2019. Parlamentul va aproba, în data de 12 decembrie a.c., o înțelegere privind bugetul UE pentru 2019, în sensul în care să se 
mărească fondurile pentru locuri de muncă și creștere -  anume: Erasmus +, protecția climei, cercetarea, combaterea migrației și șomajul în rândul tinerilor.   

 Brexit. La o zi după votul asupra acordului de retragere negociat în parlamentul britanic, deputații europeni vor dezbate, în data de 12 decembrie 
a.c.,  rezultatul acestui vot și situația actuală.  
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  „Viitorul Europei”. Președintele Ciprului, dl Nicos Anastasiades, va continua seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei”, cu deputații europeni și 
cu președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, în data de 12 decembrie a.c. 

 Raport special privind terorismul. Parlamentul European va vota, în data de 12 decembrie a.c., raportul final al Comisiei speciale pentru terorism 
(TERR), solicitând un portofoliu autonom pentru comisarului european responsabil pentru uniunea securității și îndemnând statele membre să-și consolideze 
cooperarea și să împărtășească informația rapidă atunci când se constată că există o creștere a nivelului de amenințare.  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Luni, 10 decembrie 2018 

 Va avea participa la ceremonia „Flacăra păcii” desfășurată în spațiul pentru vizitatori; 
 Va prezida lucrările plenului la reluarea sesiunii și a ordinii de zi a lucrărilor. 

Marți, 11 decembrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterile privind pregătirea reuniunii Consiliului European din 13 - 14 decembrie 2018; 

 Va participa la o călătorie cu tramvaiul împreună cu primarul orașului Strasbourg și familia Simonei Veil1; Va participa la inaugurarea bulevardului 
Simone Veil, la dezvelirea unui portret al Simonei Veil, precum și la deschiderea ceremoniei „Egalitatea de șanse”. 

Miercuri, 12 decembrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterile privind Brexit; 

 Va participa la primirea oficială și va avea o reuniune bilaterală cu dl Nicos Anastasiades, președintele Republicii Cipru; 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind „Viitorul Europei” susținută de dl Nicos Anastasiades, președintele Republicii Cipru; 

 Va prezida lucrările plenului pentru a decerna Premiul Saharov 2018; 

 Va prezida la lucrările plenului pentru votul asupra Acordului de parteneriat UE-Japonia și bugetul 2019; 

 Va participa la Conferința președinților. 

Joi - vineri, 13-14 decembrie 2018 

 Va participa la summit-ul Partidului Popular European; 

 Va participa la reuniunea Consiliului European din 13 - 14 decembrie 2018. 

 

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

Marți, 11 decembrie 2018 

 Delegaţia Comisiei pentru comunicaţii din Parlamentul irlandez se va afla în vizită oficială la Parlamentul European (Strasbourg, Franţa). 

                                                 
1 Simone Veil, născută Jacob, (n. 13 iulie 1927, Nisa - d. 30 iunie 2017, Paris),  a fost un politician originar din Franța. Scăpată teafără din Shoah, a intrat în magistratură ca înalt funcționar până la 
numirea sa ca ministru al Sănătății, în luna mai 1974. În acest post, între altele, a sprijinit adoptarea „Legii Veil”, promulgată la 17 ianuarie 1975, care ridica pedeapsa pentru femeia care 
recurgea la întreruperea voluntară a sarcinii. Din 1979 până în 1982 a fost primul președinte al Parlamentului European, nou ales prin vot universal. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201812/TERR
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201812/TERR
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 10 decembrie 2018 

 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE-Kârgâzstan (Bruxelles, 
Belgia). 

 

 

 

Marți, 11 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliul pentru afaceri generale (Bruxelles, Belgia). 
 

Vineri, 14 decembrie 2018 

 Summit-ul Euro (Bruxelles, Belgia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii 

Joi - vineri, 13 - 14 decembrie 2018  

 Reuniunea Consiliului European (Bruxelles, Belgia). 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

Miercuri, 12 decembrie 2018 – Bruxelles, Belgia 

 Va avea o întrevedere cu Maiestatea Sa Regele Abdullah al II-lea al 
Iordaniei. 

 Va avea o întrevedere cu dl Sebastian Kurz, cancelarul federal al 
Austriei. 

 

Joi, 13 decembrie 2018 – Bruxelles, Belgia 

 Va participa la summit-ul Partidului Popular European (PPE); 
 

 Va avea o întâlnire cu dl Klaus Weber Iohannis, președintele României, 
și cu dl Juha Sipilä, prim-ministru al Finlandei; 
 
 
 

 
 

 Va avea un schimb de opinii cu dl Antonio Tajani, președintele 
Parlamentului European. 

Vineri, 14 decembrie 2018 – Bruxelles, Belgia 

 Va participa la reuniunea Consiliului European; 

 Va participa la summit-ul euro. 

Duminică, 16 decembrie 2018 – Dortmund, Germania 

 Va participa la o ceremonie organizată Universitatea Tehnică din 
Dortmund unde va primi titlul onorific Doctor Honoris Causa. 
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