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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

Luni - marţi, 21 - 22 mai 2018 

- Conferinţa cu tema „Rețele de dezvoltare urbană”. Dna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va participa la 
acest eveniment împreună cu dl Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice din România, cu dna Rovana Plumb, 
ministrul fondurilor europene din România, precum şi cu primari ai oraşelor europene (Bacău, România); 

- Dna Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va susţine un discurs în cadrul Conferinţei cu tema: „Investițiile 
urbane europene: O provocare pentru schimbare”. Va vizita proiectul finanțat din fonduri UE – Spitalul Județean de urgență Bacău (Bacău, România);  

- Va participa la un „Dialog cu cetățenii” împreună cu dna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene din România (Bacău, România). 

Luni - vineri, 21 - 25 mai 2018 

- Săptămâna verde a UE, ediţia 2018 cu tema: Oraşe verzi pentru un viitor mai ecologic  (Bruxelles, Belgia).  

Luni - sâmbătă, 21 - 26 mai 2018 

- Cea de a 71-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății (Geneva, Elveţia). 

Miercuri, 23 mai 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Dna Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu dna Natascha Kohnen, lider al Partidului Socialist din 
Bavaria. De asemenea, dna Crețu va avea o întâlnire cu dna Silvia Clemente Municio, președintele Parlamentului regional din Castilla și León. 
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 Joi, 24 mai 2018 

- Conferinţa privind buna guvernanţă și politica de coeziune va fi deschisă de dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica 
regională şi de dl Tomislav Donchev, viceprim-ministru al Republicii Bulgaria (Bruxelles, Belgia).  

- Dna Crețu va avea o întâlnire cu dl Richard Raši, viceprim-ministru din Slovacia; 

- Dna Creţu va avea o întâlnire cu dl Javier Moliner, președintele Consiliului din provincial Castellon (Spania). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Marţi, 22 mai 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Adama Barrow, președintele Republicii Islamice Gambia. 

Miercuri, 23 mai 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Moussa Faki, președintele Comisiei Uniunii Africane; 

- Împreună cu membrii ai Colegiului comisarilor va primi membrii ai Comisiei Uniunii Africane și pe președintele acesteia; 

- Va avea o întâlnire cu dl Bernd Althusmann, ministru adjunct – președinte al Saxoniei Inferioare. 

Joi, 24 mai 2018 

- Va participa, în cadrul unei sesiunii plenare, la cea de a 60-a aniversare a Comitetului Economic și Social European (Bruxelles, Belgia); 

- Va avea o întrevedere cu dl Klaus Schwab, fondatorul și președintele Forumului Economic Mondial;  

- Va avea o întâlnire cu dl Petteri Orpo, viceprim-ministru și ministru al finanțelor din Finlanda; 

- Va avea o întrevedere cu dl Volodymyr Groysman, prim-ministrul Ucrainei. 

Vineri, 25 mai 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Prayut Chan-o-cha, prim-ministrul din Thailanda; 

- Va participa la evenimentul de celebrare a celei de-a 100-a aniversări de la înființarea Primei Republici Democratice a Georgiei (Tbilisi, Georgia). 

 



 

5 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

Marţi, 22 mai 2018 

- Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe (dezvoltare); 

- Va primi vizita oficială a dlui Adama Barrow, preşedintele Gambiei; 

- Va participa alături de dl Neven Mimica, membru al Comisiei responsabil pentru cooperare internaţională şi dezvoltare la Conferinţa internaţională 
pentru Gambia,la Bruxelles; 

- Va susţine un discurs în deschiderea Conferinţei privind Tratatul de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT), la Bruxelles. 

Miercuri, 23 mai 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Moussa Faki, preşedintele Comisiei Uniunii Africane. 

Joi, 24 mai 2018  

- Va primi reprezentanţi ai tinerilor europeni cu ocazia Conferinţei UE privind tineretul, pacea şi securitatea; 

- Va participa şi va susţine un discurs alături de membrii ai Comisiei, dl Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte şi comisar responsabil pentru moneda euro şi 
dialogul social, precum şi pentru stabilitate financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital şi dna Cecilia Malmstrom, comisar responsabil pentru 
comerţ în cadrul Summit-ului european al afacerilor, la Bruxelles. 

Vineri, 25 mai 2018 

- va primi vizita oficială a dlui Volodymyr Groysman, prim-ministru al Ucrainei; 

- va participa la evenimentul din cadrul Reţelei de dialog cu societatea civilă cu tema „Uniunea Europeană ca un actor la nivel mondial al păcii: schimb de 
opinii privind UE şi prevenirea conflictelor”, desfăşurat la Bruxelles; 

- va avea o întrevedere cu dna Henrietta Fore, director executiv al Fondului Internaţional de Urgenţă pentru copii al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNICEF).  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 21– 27 mai a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles – Belgia.   

 Mark Zuckerberg la Parlamentul European. În cadrul Conferinței președinților Parlamentului European (președinții și liderii grupurilor politice), din 
data de 22 mai a.c.,  va fi prezent dl Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook și director general al rețelei de socializare. Dl Zuckerberg  este invitat pentru a 
explica cum a fost posibilă folosirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook din UE. După întâlnire, președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, 
va informa media despre ceea ce s-a discutat, în contextul  în care, la 25 mai a.c., va intra în vigoare Regulamentul general UE privind protecția datelor (GDPR). 

 2019 - alegeri europene. Un eveniment special de presă al președintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani, va avea loc în data de 23 mai 
a.c., când va marca începutul numărătorii inverse a celor 365 de zile care au mai rămas până la următoarele alegeri europene, din  23-26 mai 2019. Cu acest 
prilej, vor fi comunicate și rezultatele celor mai recente sondaje de opinie Eurobarometru din 2018, privind opinia publică, măsurarea sprijinului cetățenilor față 
de Uniunea Europeană și, în special, de Parlamentul European. Sondajul se referă la subiecte de campanie electorală și la voturi, precum și la partidele politice 
noi și emergente.  

 Bugetul UE 2019. Comisarul european responsabil pentru bugete, dl Günther Oettinger, va prezenta proiectul bugetului anual al UE pentru 2019, 
în cadrul ședinței Comisiei pentru bugete (BUDG), din data de 23 mai a.c. Prioritățile deputaților, stabilite în martie, sunt creșterea, inovarea, competitivitatea, 
securitatea, combaterea schimbărilor climatice, tranziția către energia regenerabilă și migrația.  

 Taxarea rutieră în UE. Comisia pentru transport și turism (TRAN) va vota, în data de 24 mai a.c., pachetul privind mobilitatea1, care vizează  taxarea 
rutieră și care vizează consolidarea transportului rutier și asigurarea unui tratament echitabil al utilizatorilor drumurilor. Acestea propun o introducere treptată a 

                                                 
1 2017/0114(COD) - COM(2017)0275 - Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

2017/0115(CNS) - COM(2017)0276 - Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea 
vehiculelor ; 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=BUDG-OJ-20180523-1&language=RO
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/TRAN/TRAN(2018)0524_1/sitt-8262363
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taxelor bazate pe distanțe, în loc de cele bazate pe timp. Noile reguli se vor aplica atunci când o țară a UE are deja sau decide să introducă tarife pentru 
transportul rutier.  

 Pregătiri pentru plen. Grupurile politice se vor pregăti pentru dezbaterile și voturile plenului din perioada 28 – 31 mai a.c., de la Strasbourg. Vor fi 
incluse pe ordinea de zi documente privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și cele subvenționate din țările din afara UE, 
reintegrarea lucrătorilor care se recuperează de la rănire și boală, funcționarea spațiului Schengen și impactul delocalizării asupra lucrătorilor și regiunilor. De 
asemenea, membrii PE vor continua  seria dezbaterilor despre Viitorul Europei, avându-l invitat pe prim-ministrul Luxemburgului, dl Xavier Bettel. Tot în această 
sesiune, vor susține alocuțiuni președintele Republicii Guineea, dl Alpha Condé, precum și președintele Republicii Columbia, dl Juan Manuel Santos Calderón.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Marți, 22 mai 2018 

 Va participa la ședința de deschidere a seminarul cu tema „Cu un an înainte de alegerile europene din 2019”;  

 Va participa la prezentarea Raportului pe 2017 a Ombudsmanului european;  

 Va participa la Conferința președinților, unde va fi invitat dl Mark Zuckerberg, fondator și director general al Facebook; 

 Va participa, împreună cu dna Mariya Gabriel, comisarul european responsabil pentru economia digitală și societate, la evenimentul dedicat Zilei 
Sfinților Chiril și Metodiu. 

Miercuri, 23 mai 2018  

 Va susține un discurs la deschiderea Conferinței Națiunilor Unite pentru pace și securitate pentru tineret, cu tema „Promovarea tineretului în 
procesul de consolidare a păcii”; 

 Va avea o întrevedere cu dl Adama Barrow, președintele Republicii Gambia; 

 Va participa la decernarea unui premiu special acordat in memoriam lui Daphne Caruana Galizia, jurnalistă malteză, asasinată într-un atac cu 
mașină -capcană, la 16 octombrie 2017, pentru dezvăluiri privind Panama Papers.   

Joi, 24 mai 2018 

 Va participa la cea de-a 60-a aniversare a Comitetului Economic și Social European; 

 Va participa la Conferința președinților; 
                                                                                                                                                                                                                                                              
2017/0128(COD) - COM(2017)0280 - Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul 
Uniunii (reformare); 
2017/0113(COD) - COM(2017)0282 –Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier. 
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 Va fi prezent la Summit-ul european pentru afaceri ediția 2018. 

 

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

ale UE 

Marţi, 22 mai 2018 

 Vizita la PE a delegaţiei Consiliului Naţional al Austriei - Nationalrat (Bruxelles, Belgia).   
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

   CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni,  21 mai 2018 

- Preşedinţia bulgară a Consiliului Uniunii Europene organizează Ziua Porţilor deschise (Sofia, Bulgaria).  

Marți,  22 mai 2018 

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

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe pe tema comerţului (Bruxelles, Belgia). 

Marți - miercuri,  22 - 23 mai 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru educaţie, tineret, cultură şi sport (Bruxelles, Belgia); 

- Reuniunea ministerială la nivel înalt UE-SUA privind justiţia şi afacerile interne (Sofia, Bulgaria).  

Miercuri,  23 mai 2018 

- Reuniunea Consiliului Spaţiului Economic European (Bruxelles, Belgia); 

- Forumul internaţional pentru turism şi energie în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării (Sofia, Bulgaria).  

Joi,  24 mai 2018 

- Reuniunea Eurogroup (Bruxelles, Belgia).  
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Vineri, 25 mai 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare (Bruxelles, Belgia). 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

Luni,  21 mai 2018 

-  „Muzica Europei: Polonia”. Evenimentul „Muzica Europei" reprezintă o serie de 28 de concerte conţinând creaţii muzicale din cele 28 de state membre 
ale Uniunii Europene, care va avea loc la Sofia, în Bulgaria. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Miercuri, 23 mai 2018  

- Va prezenta scrisori de acreditare ale ambasadorilor; 

- Va avea o întâlnire cu dl Klaus Schwab, fondatorul și președintele executiv la Forum-ului Economic Mondial. 

 

Joi, 24 mai 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Mário Centeno, președintele Eurogrup-ului;  

- Va avea o întrevedere cu dl Volodymyr Groysman, prim-ministrul Ucrainei. 
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