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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

Luni, 16 iulie 2018 

- Dl Vytenis Andriukaitis, membru al Comisiei Europene responsabil pentru sănătate şi siguranţă alimentară va avea o întâlnire cu dl Petre Daea, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale din România.  

Miercuri, 18 iulie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu dl Huang Qiang, guvernator al provinciei 
Henan din China. De asemenea, va susţine un discurs în cadrul Seminarului de cooperare regională şi urbană UE-China (Zhengzhou, China); 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va participa la Reuniunea la nivel înalt cu dl Lin Nianxiu, 
vicepreşedinte al Comisiei pentru dezvoltare şi reformă din Republica Populară Chineză, precum şi la ceremonia de semnare a Declaraţiei comune a oraşelor 
privind cooperarea urbană internaţională (Beijing, China).   
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 16 iulie 2018 

- Va participa la Summit-ul UE-China împreună cu dl Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European, cu dl Li Keqiang, prim-ministru al 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, alături de dl Jyrki Katainen, 
membru al Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creştere, 
investiţii şi competitivitate, de dna Cecilia Malmström, membru al Comisiei 
Europene responsabil pentru comerţ şi de dna Violeta Bulc, membru al 
Comisiei Europene responsabil pentru transporturi. Va participa la Summit-
ul de afaceri UE-China şi la un prânz de lucru găzduit de dl Li Keqiang.  De 
asemenea, va avea o întrevedere cu dl Xi Jinping, preşedintele Republicii 
Populare Chineze, împreună cu dl Donald Tusk. Va participa la o cină 
găzduită de preşedintele Republicii Populare Chineze (Beijing, China). 

Marţi, 17 iulie 2018 

- Va participa la Summit-ul EU-Japonia împreună cu dl Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European şi cu dl Shinzō Abe, prim-ministrul 
Japoniei (Tokyo, Japonia).   

Miercuri, 18 iulie 2018 

- Va primi vizita dlui Werner Hoyer, preşedintele Băncii Europene de 
Investiţii (BEI) şi a dlui Wilhelm Molterer, directorul executiv al Fondului 
european pentru investiții strategice.  

 

 

 

 

 

 

 

Joi - vineri, 19 – 20 iulie 2018 

- Va  avea o întâlnire cu Majestatea Sa Regele Felipe VI al Spaniei. Va 
susţine un discurs cu titlul „Noi perspective pentru viitorul Europei” la 
Fundația Carlos de Amberes (Madrid, Spania);  

- Va primi premiul „Marqués de Villalobar” (Spania), acordat de către 
Camera de Comerț din Belgia și Luxembourg și de către Forumul 
antreprenorial Spaniol-Olandez.  

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 

Federica Mogherini: 

Luni - marţi, 16-17 iulie 2018 

- Va co-prezida reuniunea ministerială a UE și a Comunității 
Statelor Latinoamericane și Caraibe (UE-CELAC), la Bruxelles. 

Marţi, 17 iulie 2018 

- Va co-prezida Forumul de parteneriat cu Somalia, la 
Bruxelles. 

Miercuri, 18 iulie 2018 

- Va găzdui o întâlnire, în cadrul dialogului facilitat de UE, cu dl Hashim 
Thaçi, președintele Kosovo și dl Aleksandar Vučić, președintele 
Serbiei. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  16 – 22  iulie   a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul activităților externe – delegații.    

 Piețele financiare și impozitarea / SUA. O delegație a Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) se va deplasa, în perioada 16 – 17 
iulie a.c., la Washington și New York - SUA, pentru a discuta despre recentele dezvoltări din domeniul reglementării și impozitării pieței financiare, impactul 
reformei fiscale a SUA asupra instituțiilor financiare și provocările de reglementare pentru băncile din SUA.  

 Infracțiuni financiare / SUA. O delegație a Comisiei pentru infracțiuni financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (TAX3) va merge la 
Washington – SUA, în perioada 16 – 18 iulie a.c.,  pentru a se întâlni cu reprezentanți ai Departamentului trezoreriei, ai Congresului și ai Rețelei de aplicare a 
infracțiunilor financiare. Delegația va discuta despre cooperarea transatlantică în lupta împotriva infracțiunilor financiare și a evaziunii fiscale, precum și despre 
modalitățile de îmbunătățire a transparenței în materie de impozite și de proprietate benefică la nivel internațional și OCDE.  

 Securitate și protecția datelor / SUA. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) se va deplasa, în perioada 16 – 19 
iulie a.c., la Washington – SUA, pentru a discuta cu reprezentanții guvernului american, ai Congresului și ai altor părți interesate, despre protecția datelor, 
securitatea cibernetică și imigrația. Printre temele de discuție se vor afla Scandalul Facebook/Cambridge Analytica, Privacy Shield și Visareciprocity. 

 Comerț și drepturile omului / Thailanda. Deputații europeni din cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI) se vor deplasa în Tailanda, în 
perioada 16 – 19 iulie a.c., pentru a face o evaluare a situației drepturilor omului în țară, înaintea alegerilor generale, planificate în 2019. Tot în aceeași perioadă, 
o delegație a Comisiei pentru comerț internațional (INTA) va vizita Tailanda pentru o posibila reluare a discuțiilor privind viitorul Acord de liber schimb din 
Thailanda cu UE.  

 Securitate / Tunisia și Algeria. În perioada 16 – 20 iulie a.c., Comisia pentru afaceri externe (AFET) își va trimite o delegație în Tunisia și Algeria 
pentru a consolida parteneriatul și dialogul UE-Tunisia și UE-Algeria privind aspectele de politică externă, precum și securitatea și stabilitatea regională.  

 Securitate și migrație/ Niger. Președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, va vizita, în perioada 17 – 18 iulie a.c., Republica Niger 
pentru a întări legăturile politice și pentru a se concentra asupra abordării provocărilor comune, precum securitatea și stabilitatea, migrația și nevoia de 
investiții.  
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 Protecția consumatorilor / China. O delegație a Comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor (IMCO)  va întreprinde o vizită de lucru la 
Shanghai și Guangzhou, în perioada 17 – 19 iulie a.c., pentru a discuta cu autoritățile și organizațiile chineze despre siguranța și standardele produselor, 
supravegherea pieței, protecția consumatorilor, vama și achizițiile publice. Delegația va aborda inițiativele privind piața unică digitală, cum ar fi mediul digital și 
comerțul electronic.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

      Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va întreprinde o vizită oficială în Republica Niger, în perioada 17 - 18 iulie a.c., pentru a consolida 
legăturile politice și pentru a se concentra asupra abordării provocărilor comune precum securitatea și stabilitatea, migrația și nevoia de investiții. 

Marți - miercuri, 17 -18 iulie 2018  

 Va participa la o întâlnire cu reprezentanți ai Adunărilor naționale din țările Sahel - G5 - Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ciad; 

 Va avea întâlniri bilaterale cu dl Ousseini Tini, președintele Adunării Naționale a Nigerului, cu dl Brigi Rafini, prim-ministru al Nigerului și cu dl 
Mahamadou Issoufou,  președintele Republicii Niger;  

 Va participa la două conferințe axate pe digitalizare, agricultură, gestionarea resurselor de apă și energia regenerabilă, în scopul promovării 
parteneriatelor de investiții între companiile europene și companiile nigeriene, alături de o delegație a reprezentanților instituțiilor europene, Organizației 
pentru Alimentație și Agricultură și ai Băncii Europene de Investiții, împreună cu reprezentanți din sectorul privat din Europa;  

 Va vizita un adăpost pentru refugiați al UNHCR; 

 Va susține discursul de deschidere cu ocazia organizării unei mese rotunde pe tema cercetării și inovării, cu tema „Digitalizarea, agricultura și 
gestionarea resurselor de apă. Trei provocări pentru Europa și Niger.”;  

 Va participa la Reuniunea B2G1, împreună dl  Brigi Rafini, prim-ministru al Republicii Niger, miniștrii și alte părțile interesate;  

 Va participa la o conferința privind oportunitățile de investiții din Republica Niger, urmată de declarații de presă; 
 Va vizita parcul industrial unde își desfășoară activitatea Niger-Lait și Drone Africa Service2. 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Reuniunea Platformei nr. II a Parteneriatului Estic „Integrare economică şi convergenţă cu politicile UE", dedicată contactelor la nivel Business to Business (B2B) şi Business to Government 
(B2G) 
2 Serviciul Drone Africa este compania de referință în sectorul dronelor civile pentru toată Africa de Vest. Își are baza în Niamey - Niger, dar operează în diferite sectoare cum ar fi: agricultura - 
cu servicii fotografice sau anchete aeriene cu prelucrarea datelor; în industrie - cu misiuni de anchete sau inspecții de lucrări; în comunicare - cu viziunile artistice, culturale și patrimoniale; în 
securitate; dar și în prevenirea și gestionarea riscurilor și a dezastrelor. 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 16 iulie 2018 

- Summit-ul UE-China (Beijing, China); 

- Reuniunea informală a miniștrilor competitivității (piață internă și 
industrie) - Bruxelles, Belgia; 

- Reuniunea Consiliului afaceri externe (Bruxelles, Belgia); 

- Reuniunea Consiliului agricultură și pescuit (Bruxelles, Belgia). 

Marţi - miercuri, 16 - 17 iulie 2018 

- Reuniunea ministerială UE-CELAC3 (Bruxelles, Belgia); 

- Comemorarea celei de a 20-a aniversări de la adoptarea Statutului 
de la Roma al Curții Penale Internaționale (Haga, Ţările de Jos); 

Marţi, 17 iulie 2018 

- Summit-ul UE-Japonia (Tokyo, Japonia); 

- Reuniunea informală a miniștrilor competitivității (cercetare). 

                                                 
3 Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC). 

Joi - vineri, 19 - 20 iulie 2018 

- Reuniunea informală a miniștrilor ocupării forței de muncă și politicii 
sociale. 

Vineri, 20 iulie 2018 

- Reuniunea Consiliului afaceri generale (articolul 50) - Bruxelles, 
Belgia. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Luni, 16 iulie 2018 - Beijing, Republica Populară Chineză 

- Va participa la Summit-ul UE-China; 

-  Va avea o întâlnire restrânsă cu dl Li Keqiang, prim-ministrul Republicii Populare Chineze; 

- Va avea o întrevedere cu dl Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze și va participa la o cină găzduită de acesta. 

Marți, 17 iulie 2018 – Tokyo, Japonia  

- Va participa la Summit-ul UE-Japonia; 

- Va participa la ceremonia de semnare a Acordului de parteneriat economic UE-Japonia, precum și a Acordului de parteneriat strategic. 

Joi, 19 iulie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Mamuka Bakhtadze, prim-ministrul Georgiei. 
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