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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii: 

 

Marţi, 20 martie 2018 

 Conferinţa la nivel înalt Orizont 2020 privind inovarea şi patrimoniul cultural (Bruxelles, Belgia); 

 Conferinţa la nivel înalt Orizont 2020 cu tema: Anul european al patrimoniului cultural (Bruxelles, Belgia); 
 Conferinţa la nivel înalt privind transportul multimodal european de marfă – „Pentru o mai bună conectivitate a transportului”, la care va participa 

dna Violeta Bulc, comisarul european responsabil pentru transport (Sofia, Bulgaria); 

 Dna Cecilia Malmström, comisar european responsabil pentru comerţ, va primi vizita dlui Adrian Marius Dobre, secretar de stat, responsabil 
pentru comerţ în cadrul Ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat din România; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională, va avea întâlniri cu dl Bertalan Tóth, liderul Partidului Socialist Maghiar 
(MSZP) din Ungaria, și cu dl Gergely Karácsony, candidatul Alianţei dintre MSZP şi Parbeszed la funcţia de prim-ministru.  

 Dna Corina Creţu  va avea o întrevedere cu dl Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediu de afaceri, comerţ şi antreprenoriat din România. De 
asemenea, va avea întâlniri şi cu reprezentanţii Asociaţiei Regiunilor din Franţa; 

 Dna Corina Creţu va avea întrevederi cu dl Pedro Marques, ministrul pentru strategie şi infrastructură din Portugalia, şi cu dl Nelson de Souza, 
secretar de stat pentru dezvoltare şi coeziune din Portugalia.  

Miercuri, 21 martie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională, va găzdui un eveniment cu ocazia aniversării a 30 de ani de la 
înfiinţarea politicii de coeziune (Bruxelles, Belgia). 
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Miercuri - joi, 21 - 22 martie 2018 

 Conferinţa internaţională privind viitorul muncii (Sofia, Bulgaria). 

Joi, 22 martie 2018 

 Conferinţa la nivel înalt cu tema: „Finanţarea creşterii durabile” (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Corina Creţu va avea o întâlnire cu dl Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda - România. 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Marţi, 20 martie 2018 

 Întrevederi cu dl Peer Steinbrück, fost ministru de finanţe al Germaniei, şi cu dl  Peter Maurer, preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii 
Roşii.  

Miercuri, 21 martie 2018 

 Va susţine o alocuţiune în deschiderea Summit-ului social tripartit (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 22 martie 2018 

 Va participa la Conferinţa la nivel înalt privind finanţarea creşterii durabile, împreună cu dl Valdis Dombrovskis - vicepreşedintele Comisiei 
Europene, comisar european responsabil pentru moneda euro şi dialog social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de 
capital, cu dl Jyrki Katainen - comisar european responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, cu dl Miguel Arias Cañete - comisar 
european responsabil pentru politici climatice şi energie şi cu dl Karmenu Vella - comisar european responsabil pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit 
(Bruxelles, Belgia);  

 Va primi vizita dnei Najat Vallaud-Belkacem, fost ministru al educaţiei din Franţa;  

 Întrevedere cu dna Dalia Grybauskaitė, preşedinte al Republicii Lituania, şi cu dl Māris Kučinskis, prim-ministru al Letoniei;  

 Întrevederi cu dl Jüri Ratas - prim-ministru al Estoniei, cu dl Saulius Skvernelis - prim-ministru al Lituaniei, şi cu dl  Mateusz Morawiecki - prim-
ministru al Poloniei; 

 Va participa la Summit-ul Partidului Popular European (PPE), împreună cu dl Jyrki Katainen - comisar european responsabil pentru locuri de 
muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, şi cu dna Marianne Thyssen - comisar european responsabil pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, 
competenţe şi mobilitatea forţei de muncă (Bruxelles, Belgia); 

 Întrevedere cu dl Paolo Gentiloni, prim-ministru al Italiei; 

 Va participa la reuniunea Consiliului European (Bruxelles). 
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Vineri, 23 martie 2018 

 Va participa la un mic dejun de lucru al Consiliului European (Bruxelles, Belgia); 

 Va participa la Summit-ul euro (Bruxelles, Belgia). 

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

Europene, dna Federica Mogherini: 

 

Luni, 19 martie 2018 

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

Marţi, 20 martie 2018 

 Va susține o alocuţiune în Parlamentului European, în cadrul evenimentului cu tema: „Albania: angajată pe calea reformelor” (Bruxelles, Belgia); 

 Va găzdui sesiunea ordinară a Grupului internaţional de donatori pentru Palestina - Comitetul ad-hoc de legătură (AHLC); 

 Va primi vizita oficială a dlui Yukiya Amano, director general al Agenţiei internaţionale pentru energie atomică (IAEA); 

 Va primi vizita oficială a dlui Nicos Christodoulides, ministrul afacerilor externe din Cipru; 

 Va  primi vizita oficială a dnei Ines Marie Eriksen Soreide, ministrul de externe al Norvegiei. 

Miercuri, 21 martie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui  Peter Maurer, preşedintele Comitetului Internațional al Crucii Roşii (CICR). 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii:  

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

 

 Uniunea bancară. Membrii Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (ECON) vor dezbate, în data de 20 martie a.c., cu 
dna Elke König, președintele Comitetului Unic de Rezoluție al UE (SRB), 
despre cum se va asigura o rezolvare ordonată a băncilor care se află în 
faliment.  

 Concurența loială în transportul aerian. Comisia pentru 

transport și turism (TRAN) va vota un proiect de regulament, în data de 20 

martie a.c.,  care propune intensificarea măsurilor de protecție pentru  
transportatorii aerieni ai UE împotriva concurenței neloiale din partea țărilor 
care nu sunt membre UE. Propunerea oferă Comisiei Europene instrumente 
mai eficiente de investigare a practicilor neloiale, cum ar fi subvențiile 
acordate transportatorilor din țările terțe sau condițiile de acces 
discriminatoriu pentru cele din UE și propune contramăsuri, inclusiv obligații 
financiare.  

 Produse din țări terțe. Raportul privind aplicarea normelor UE 
referitor la piața gazelor asupra furnizorilor din țările din afara UE va fi votat, 
în data de 21 martie a.c.,  în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie (ITRE). Normele se vor aplica tuturor viitoarelor conducte de gaze, 
care vin sau trec prin UE, provenind din țări non-UE, de exemplu din Rusia 

(inclusiv Nord Stream 2), Norvegia, Algeria, Libia, Tunisia și Maroc. De 
asemenea, Comisia ITRE va dezbate ultimele evoluții privind livrările rusești 
către Ucraina, cu dl Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene, 
comisar european responsabil pentru Uniunea Energiei.   

 Protejarea victimelor terorismului. În ajunul comemorării 
atacurilor de la Bruxelles și Londra, din 22 martie 2016, respectiv 2017, 
Comisia specială pentru terorism (TERR) va organiza, în data de 21 martie 
a.c.,  o audiere publică pentru a aduce un omagiu victimelor terorismului, în 
cadrul căreia va discuta și despre modul în care drepturile victimelor sunt 
protejate în mod corespunzător în UE. Președintele PE, dl Antonio Tajani, va 
deschide dezbaterea. 

 Taxe. Comisia specială pentru infracțiunile financiare, 
evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (TAX3) își va relua întrunirile 
în data de 22 martie a.c., când cei 45 de membri își vor alege președintele și 
vicepreședinții, pentru următorul mandat de 12 luni.  

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ECON/ECON(2018)0326_1/sitt-7743958
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ECON/ECON(2018)0326_1/sitt-7743958
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/TRAN/TRAN(2018)0319_1/sitt-7670981
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/TRAN/TRAN(2018)0319_1/sitt-7670981
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ITRE/ITRE(2018)0321_1/sitt-7716704
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ITRE/ITRE(2018)0321_1/sitt-7716704
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Luni, 19 martie 2018  

 Va participa la conferința la nivel înalt „Provocările femeilor 
din Europa și America Latină: Agenda digitală și accesul la piețe”; 

 Va avea un dialog cu dl Donald Tusk, președintele Consiliul 
European; 

 Va susține discursul de deschidere a seminarul la nivel înalt 
„Start-up Europe - Latin America”; 

 Va avea o întâlnire de lucru cu deputatul european Maria 
Gabriela Zoană (S&D, RO).  

 

Marți, 20 martie 2018 

 Va participa la ceremonia de predare a Actului de 
independență al Lituaniei, care va avea loc la Casa istoriei europene și va 
susține un discurs cu tema „Albania - angajată pe calea reformelor”;  

 Întâlnire de lucru cu deputatul european Christian Ehler (PPE, 
DE); 

 Va susține discursul de deschidere la expoziția „Viața mea - 
imaginile succesului dezinstituționalizării în Ungaria”; 

 Va avea o întâlnire de lucru cu dl Peter Maurer, președintele 
Comitetului Internațional al Crucii Roșii.  

 

Miercuri, 21 martie 2018 

 Va participa la audierea inițiată de Comisia specială pentru 
terorism (TERR) cu tema „Protejarea drepturilor victimelor terorismului în 
UE”, unde se va întâlni cu membrii Asociației victimelor și cu raportorii ai 
Comisiei TERR;  

 Întrevedere cu dna Hilde Kieboom, președinte al Comunității 
Sant'Egidio din Belgia; 

 Va participa la Consiliul European al Femeilor;  

 Va susține un discurs la deschiderea Zilei Mondiale a 
Sindromului Down; 

 Va participa la dezbaterea cu tema „Politica de coeziune - 30 
de ani de succes - trecut și viitor”.  

 

Joi, 22 martie 2018 

 Va participa Summit-ul PPE;  

 Va participa la lucrările Consiliul European. 

 

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

 

Luni – marți, 19 – 20 martie 2018 

 Vizita delegației funcționarilor din Camera Lorzilor a 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 

Marţi - joi, 20 – 22 martie 2018  

 Vizita unei delegaţii a Adunării Naţionale a Franţei (Bruxelles, 
Belgia). 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Din agenda săptămânii în curs: 

Luni, 19 martie 2018 

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

- Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 20 martie 2018 

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

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Bruxelles, Belgia). 

Dimensiunea parlamentară: 

Duminică – luni, 18 – 19 martie 2018 

- Reuniunea Grupului mixt de control parlamentar asupra Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (Sofia, 
Bulgaria). 

Luni,  19 martie 2018 

- „Muzica Europei - Finlanda”. „Muzica Europei" reunește o serie de 28 de concerte, cu muzica celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, care se vor 
desfăşura la Sofia - Bulgaria. 

Miercuri, 21 martie 2018 

- Summit-ul social tripartit (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 22 - 23 martie 2018 

- Reuniunea informală a Comisiilor pentru ocuparea forţei de muncă (Sofia, Bulgaria). 
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