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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

Luni - marți, 29 - 30 ianuarie 2018 

 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o prezentare în cadrul conferinței cu titlul: ”Fonduri europene, 
absorbția și impulsul necesar. Cum conectăm România, în anul centenar?”. Va participa la ceremonia de decernare a premiilor academice ”Virgil Madgearu cu  
medalie de  aur” organizată de Academia de studii economice din București. De asemenea, va participa la ceremonia de acordare a premiilor ”Reporter și 
blogger european” (București, Romania). 

Marți, 30 ianuarie 2018 

 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o întrevedere cu dna Viorica Dăncilă, prim-ministru al 
României.  

Miercuri, 31 ianuarie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni;  

  Conferința regională cu titlul: ”Consolidarea dimensiunii sociale – contribuția guvernanței economice la locuri de muncă și o viață decentă în 
Balcanii de Vest și Turcia” (Belgrad, Serbia). 

Joi, 1 februarie 2018 

 Evenimentul cu titlul: ”Finanțarea eficienței energetice în România, Ungaria și Bulgaria” (București, România). 



 

4 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 29 ianuarie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Jeroen Dijsselbloem, fost președinte al Eurogrup.; 

 Va avea o întâlnire cu dl Markus Wallner, guvernatorul Land-ului Vorarlberg; 

 Va avea o întrevedere cu dl Andrej Babiš, prim-ministru al Republicii Cehe. 

Marți, 30 ianuarie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Radek Vondráček, președintele Camerei Deputaților din Republica Cehă. 

Miercuri, 31 ianuarie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Klaus Iohannis, președintele României în cadrul unei reuniuni cu Colegiul comisarilor europeni, urmat de un prânz de 
lucru.  Va susține o conferință de presă comună cu dl Klaus Iohannis la Bruxelles; 

 Va participa la o dezbatere cu dl Felipe González, fost prim-ministru al Spaniei în cadrul evenimentului ”40 de ani de când Spania se află  în 
Europa: un viitor comun”, organizat de publicația El Pais; 

 Va participa, împreună cu Colegiul comisarilor europeni, la lansarea evenimentului Anul european al patrimoniului cultural (Bruxelles, Belgia); 

 Va avea o întrevedere cu dl António Costa, prim-ministru al Portugaliei, în cadrul unui dineu de lucru.  

Joi, 1 februarie 2018 

 Va avea  o întrevedere cu dl Hans Niessl, guvernatorul Land-ului Burgenland. 

Vineri, 2 februarie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl  Dragan Čović, președintele Președinției Bosnia și Herțegovina. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 29 ianuarie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Eladio Loizaga, ministru de afaceri externe al Republicii Paraguay, la Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu dna Alicia Barcena Ibarra, secretarul executiv al Comisiei economice a Organizaţie Naţiunilor Unite pentru America Latină şi 

statele din Caraibe, la Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu dl Jorge Faurie, ministrul de externe al Argentinei, la Bruxelles. 

 

Marţi, 30 ianuarie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Ayman al Safadi, ministru pentru afaceri externe al Iordaniei, la Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu dna Ine Marie Eriksen Soreide, ministru de externe din Norvegia, la Bruxelles; 

 Va avea o intrevedere de lucru cu ministru de externe ai Mercosur1, la Bruxelles; 

Miercuri, 31 ianuarie 2018 

 Va găzdui sesiunea extraordinară a Comitetului de legătură Ad-hoc, la Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu şeicul Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, ministrul de afaceri externe şi cooperare internaţională al Emiratelor Arabe 

Unite, la Bruxelles. 

 

 

 

 

                                                 
1 Mercosur – „Piaţa comună a sudului”- este o organizaţie internaţională în America de Sud din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay şi Venezuela. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii  

În săptămâna 29 ianuarie - 4 februarie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor și al comisiilor permanente ale Parlamentului 
European, la Bruxelles – Belgia.   

Dintre temele principale:  

 Statul de drept - Polonia. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va vota, în data de 29 ianuarie a.c., o propunere de 
rezoluție privind situația statului de drept și a democrației în Polonia. Aceste demersuri vin ca urmare a deciziei Comisiei Europene de a declanșa „articolul 7” 
împotriva Poloniei, deoarece țara prezintă un risc clar de a încălca  valorile europene. 

 Brexit - drepturile cetățenilor.  În cadrul unei audieri publice, din data de 1 februarie a.c., organizată în comun de Comisia pentru ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și Comisia pentru petiții (PETI) se va face bilanțul situației 
drepturilor cetățenilor după decembrie 2017, în urma progreselor înregistrate în negocierile pentru retragere. Parlamentul European a solicitat ca acordul de 
retragere să includă întregul set de drepturi pe care cetățenii le dețin în prezent și să asigure reciprocitate, echitate, simetrie și nediscriminare pentru cetățenii 
UE în Regatul Unit (UK) și cetățenii Regatului Unit în Uniunea Europeană. 

 Pregătirile pentru ședințele în plen. Grupurile politice se vor pregăti pentru sesiunea plenului din 5-8 februarie a.c., de la Strasbourg, în care vor 
vota, printre altele, documente care reflectă încetarea geo-blocării nejustificate, comercializarea emisiilor de CO2, situația drepturilor omului în Turcia și reforma 
sistemului judiciar românesc. De asemenea, deputații europeni vor continua seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei” de această dată cu premierul croat 
Andrej Plenkovic.  
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Preşedintele Parlamentului European,           

dl Antonio Tajani  

Luni, 29 ianuarie 2018 - Sevilla (Spania)  

 Va fi primi de la Fundația Alberto Jiménez-Becerril premiul 
„Alberto Jiménez-Becerril2” pentru angajamentul său în lupta împotriva 
terorismului3.  

Marți, 30 ianuarie 2018  

 Întâlnire cu dna Mairead McGuinness, vicepreședinte al 
Parlamentului European ;   

 Întâlnire cu reprezentanții Federației industriilor germane;  

 Întâlnire cu dna Sylvie Guillaume, vicepreședinte al 
Parlamentului European. 

Miercuri, 31 ianuarie 2018 – vizită oficială în Serbia  

 Întrevedere cu dna Maja Gojković, președinte al Adunării 
Naționale a Republicii Serbia;  

 Întrevedere bilaterală cu dna Ana Brnabić, prim-ministru al 
Republicii Serbia; 

 Întrevedere bilaterală cu dl Aleksandar Vučić, președinte al 
Republicii Serbia. 

                                                 
2Alberto Jiménez-Becerril a fost un consilier municipal din capitala andaluză, ucis brutal în 
urmă cu 20 de ani de grupul separatist basc ETA. 
3  Acordarea acestui premiu dlui Antonio Tajani este motivată de munca pe care a 
desfășurat-o în fruntea Parlamentului European în legătură cu lupta împotriva terorismului. 
Această instituție realizează coordonarea între diferitele state membre pentru a combate 
terorismul. Premiul „Alberto Jiménez-Becerril - împotriva terorismului” dorește să distingă 
acei oameni și acele instituții care au excelat în lupta împotriva terorismului și în apărarea 
victimelor sale, dar și pe cei care apără valori precum libertatea, justiția, demnitatea 
oamenilor și coexistența. 

 Întrevedere dl Ivica Dačić, viceprim-ministru și ministru de 
externe al Republicii Serbia. 

Joi, 1 februarie 2018   

 Participă la Conferința președinților.  

 

Relațiile dintre Parlamentul European și 

parlamentele naționale ale statelor membre 

ale UE 

Luni - marți, 28 - 29 ianuarie 2018 

 Reuniunea Secretarilor generali ai parlamentelor naționale 
din statele membre ale UE 28-29 ianuarie 2018 (Tallin, Estonia). 

Marți - miercuri, 30 - 31 ianuarie 2018 

 Vizita dlui Radek Vondráček, președintele Camerei 
Deputaților din Republica Cehă (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 31 ianuarie - 1 februarie 2018 

 Vizita unor funcționari din Parlamentul Norvegiei (Bruxelles, 
Belgia). 
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 PREŞEDINŢIA BULGARĂ A  

 CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 29 ianuarie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50) (Bruxelles, Belgia); 

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

 Conferința cu tema: ”Regulamentul general privind protecția datelor” (Sofia, Bulgaria). 

Miercuri, 31 ianuarie 2018 

 Conferința cu tema: ”Inovare pentru competitivitate: Industrii de bază – Un factor al creșterii economice” (Sofia, Bulgaria). 

Miercuri - joi, 31 ianuarie - 1 februarie 2018 

 Reuniunea Grupului la nivel înalt pentru integrarea perspectivei de gen (Sofia, Bulgaria). 

Joi , 1 februarie 2018 

 Reuniunea coordonatorilor de domenii prioritare ale Strategiei pentru regiunea Dunării (Sofia, Bulgaria); 

 Ceremonia de aniversare a 10 ani de la crearea Consiliului Judiciar Suprem (Sofia, Bulgaria). 

Joi - vineri, 1 - 2 februarie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor pentru competitivitate (Sofia, Bulgaria). 
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