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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

Marţi, 26 iunie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu dl Gonzalo Caballero, Secretar general al 
Partidului socialist din Galiţia; 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională va participa la reuniunea privind Strategia UE pentru regiunea 
Dunării (EUSDR) a coordonatorilor naţionali și coordonatorilor de domenii prioritare (Bruxelles, Belgia); 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni.  

Miercuri – joi, 27 – 28 iunie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru politica regională va susţine un discurs în cadrul plenului Senatului francez (Paris, 
Franţa).  

Joi, 28 iunie 2018 

- Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi 
Carta drepturilor fundamentale va primi vizita dlui Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului României. 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 25 iunie 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Thorbjørn Jagland, Secretar general al Consiliului Europei (Strasburg, Franţa).  
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Marţi, 26 iunie 2018 

- Va susține un discurs, împreună cu dl Tibor Navracsics, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, la Conferinţa 
la nivel înalt privind „Patrimoniul cultural european” de la Parlamentul European (Bruxelles, Belgia).   

Joi, 28 iunie 2018 

- Va primi vizita dlui Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei; 

- Va participa, împreună cu dl Jyrki Katainen, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, la 
Summit-ul Partidului Popular European care va avea loc înaintea reuniunii Consiliului European (Bruxelles, Belgia); 

- Va participa la reuniunea Consiliului European (Bruxelles, Belgia). 

Vineri, 29 iunie 2018 

- Va participa la reuniunea Consiliului European (articolul 50), la Bruxelles; 

- 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, 25 iunie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe, la Bruxelles. 

Marţi, 26 iunie 2018 

  Va avea o întrevedere cu dna Chrystia Freeland, ministrul de afaceri externe al Canadei, la Bruxelles. 

Miercuri, 27 iunie 2018 

 Va participa la Conferinţa privind reformele din Ucraina, care va avea loc la Copenhaga, Danemerca. 

Joi, 28 iunie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Soumeylou Boubèye Maïga, prim-ministrul din Mali, la Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu dl Staffan de Mistura, trimisul special al ONU pentru Siria, la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  25 iunie – 1 iulie   a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor și comisiilor parlamentare, la Bruxelles -Belgia.    

 Ungaria / respectarea valorilor UE. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)  va vota, pe data de 25 iunie a.c.,  dacă se va activa 
pentru prima dată așa-numitul mecanism al articolului 7 împotriva unui stat membru, din cauza unui risc de încălcare gravă a valorilor UE. Articolul 7 din Tratatul 
UE prevede o procedură de punere în aplicare a valorilor UE și poate merge până la impuneri, inclusiv suspendarea dreptului de vot.  

 Facebook / Cambridge Analytica. Ca urmare a întâlnirii dintre fondatorul Facebook, dl Mark Zuckerberg, și conducerea politică a Parlamentului European, 
deputații europeni vor organiza, în data de 25 iunie a.c.,  o nouă audiere publică cu reprezentanții Facebook, pentru a se asigura de protecția datelor și pentru a 
putea preveni utilizarea ilegală a acestora.   

 Incriminarea asistenței  umanitare.  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)  va solicita, în ședința sa din data de 25 iunie a.c., 
clarificări suplimentare cu privire la aplicarea directivei UE de facilitare - care prevede sancțiuni împotriva oricărei persoane care îi asistă pe cetățenii care intră 
ilegal într-un stat membru sau stau ilegal în UE - pentru a se asigura că migranții și solicitanții de azil nu sunt incriminați.  

 Conferința la nivel înalt privind patrimoniul cultural. Pentru a evidenția importanța și diversitatea culturii europene, Parlamentul European organizează, în 
data de 26 iunie a.c.,  o conferință cu tema „Patrimoniul cultural în Europa: legătura dintre trecut și viitor". Liderii politici, factorii de decizie politică, artiștii din 
diferite domenii și participanții la conferință vor dezbate provocările cu care se confruntă acest sector. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și 
președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vor deschide evenimentul.  

 Adunarea EURONEST. Reprezentanți ai statelor Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina se vor întâlni, în perioada 26-27 iunie a.c., pentru a dezbate 
lupta împotriva corupției și a spălării banilor și rezoluțiile adiționale privind securitatea regională, investițiile străine directe, eficiența energetică și modalități de 
combatere a muncii nedeclarate.  

 Consiliul European. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, se va adresa liderilor UE, în data de 28 iunie a.c.,  cu privire la principalele teme 
de discuție ale întâlnirii: migrația, securitatea și apărarea, probleme economice și bugetare, precum și Brexit.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201806/LIBE/LIBE(2018)0625_1/sitt-8280815
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201806/LIBE/LIBE(2018)0625_1/sitt-8280815
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201806/LIBE/LIBE(2018)0625_1/sitt-8280815
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 Pregătirile pentru plen. Grupurile politice se vor pregăti pentru ultima ședință a plenului înainte de vacanță, concentrându-se asupra dezbaterilor privind 
rezultatele Consiliului European din 28-29 iunie a.c., și a programului președinției austriece a Consiliului UE, împreună cu premierul Sebastian Kurz. De 
asemenea, vor continua dezbaterile despre viitorul Europei cu prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki. Deputații europeni urmează să voteze cu privire la 
decizia de a începe negocierile cu miniștrii UE privind reforma drepturilor de autor pentru era digitală și a unui mandat de negociere privind condițiile de lucru 
pentru conducătorii auto în transportul transfrontalier, precum și asupra voturilor finale privind legea electorală europeană și industria europeană de apărare. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Marți, 26 iunie 2018  

 Va susține discursul de deschidere în cadrul Conferinței la nivel înalt privind patrimoniul cultural în Europa și va participa la o conferință de presă; 

 Va participa la evenimentul dedicat inaugurării clădirii Martens. 

Miercuri, 27 iunie 2018  

 Va participa la seminarul  privind Brexit, împreună cu membrii Asociației Jurnaliștilor Europeni; 

 Va participa la Conferința președinților; 

 Va participa la o întâlnire cu președinții regiunilor ultraperiferice. 

Joi, 28 iunie 2018  

 Va participa la inaugurarea sălii  Jože Pučnik; 

 Va participa la Summit-ul PPE; 

 Va susține un discurs la lucrările Consiliului European și va participa la o conferință de presă. 

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

Luni, 25 iunie 2018 

- Vizita delegației Adunării Naționale a Franței (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 26 iunie 2018 

- Vizita dnei Angela Lueger, preşedinte al Comisiei pentru afaceri interne din Parlamentul austriac (Bruxelles, Belgia).  
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

   CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni,  25 iunie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Luxemburg); 

- Reuniunea Consiliului pentru mediu (Luxemburg); 

- Reuniunea Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Muntenegru (Luxemburg). 

Marţi, 26 iunie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50) (Luxemburg); 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Luxemburg). 

Vineri, 29 iunie 2018 

- Reuniunea anuală a Grupului la nivel înalt privind conectivitatea în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC) în domeniul energiei (Sofia, Bulgaria).  

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

Luni, 25 iunie 2018 

-  „Muzica Europei: Luxemburg”. 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 săptămânii în  curs 

Joi – vineri, 28 – 29 iunie 2018 

- Reuniunea Consiliului European. Şefii de stat sau de guvern din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a discuta despre cele mai urgente chestiuni, inclusiv 
despre: migrație; securitate și apărare; locuri de muncă, creștere economică și competitivitate; inovare și Europa digitală; bugetul UE pe termen lung (CFM); 
relațiile externe. Totodată, liderii UE vor discuta despre Brexit (în formula UE 27) și despre zona euro (în formatul summit-ului zonei euro). 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Luni, 25 iunie 2018  

- Va avea o întâlnire cu preşedintele Franţei, dl Emmanuel Macron (Londra, Marea Britanie); 

- Va avea o întâlnire cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii, dna Theresa May (Londra, Marea Britanie). 

Marți, 26 iunie 2018  

- Va avea o întâlnire cu cancelarul german, dna Angela Merkel (Berlin, Germania). 

Joi, 28 iunie 2018  

- Va participa la Summit-ul Partidului Popular European (Belgia); 

- Va avea participa la reuniunea Consiliului European; 

- Va avea un schimb de opinii cu preşedintele Parlamentului European. 



 

9 

Vineri, 29 iunie 2018  

- Va participa la reuniunea Consiliului European (articolul 50). 

Sâmbătă, 30 iunie 2018  

- Va participa la ceremonia de inaugurare a preşedinţiei austriece a Consiliului UE (Schladming, Austria). 
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