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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Din agenda săptămânii 

Miercuri, 5 septembrie 2018 

− Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni.  

Joi, 6 septembrie 2018 

− Summit-ul G20 se va desfășura în perioada 6-7 septembrie a.c., la 
Buenos Aires, Argentina. 

− Dna Corina Crețu va avea o vizită oficială la Praga - Republica 
Cehă, unde va avea întrevederi cu dl Andrej Babiš, prim-ministru al Republicii 
Cehe, cu dna Klára Dostálová, ministrul dezvoltării regionale, cu membrii 
Comisiei pentru afaceri europene și ai Comisiei pentru administrația publică 
și dezvoltare regională din Camera Deputaților și cu membrii Comisiei UE a 
Senatului. 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 3 septembrie 2018 

− Va avea o întrevedere cu dl Joseph Daul, președintele 
Partidului Popular European (PPE). 

 

Marți, 4 septembrie 2018 

− Va avea o întâlnire cu dna Angela Merkel, cancelar al 
Germaniei la Berlin - Germania. 

− Va avea o întrevedere dl Dara Murphy, vicepreședinte și 
director de campanie al Partidului Popular European (PPE). 

− Va primi vizita domnului Bodo Ramelow, premierul landului 
Turingia.  

Miercuri, 5 septembrie 2018 

− Va primi vizita dlui Thomas Stelzer, guvernator al landului 
Austria Superioară. 
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Joi, 6 septembrie 2018 

− Va participa la reuniunea Conferinței președinților 
Parlamentului European, la Bruxelles. 

− Împreună cu dl Maroš Šefčovič, dl Jyrki Katainen și dl Dimitris 
Avramopoulos va participa la Conferința ambasadorilor UE, ediția 2018, la 
Bruxelles. 

Vineri, 7 septembrie 2018 

− Va avea o întrevedere cu  Reprezentanții permanenți ai 
statelor membre ale UE.

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Luni, 3 septembrie 2018 

− Va susține un discurs privind  gestionarea relațiilor și a crizelor în vecinătatea extinsă a UE,  în deschiderea Conferinței Ambasadorilor UE, ediția 
2018, la Bruxelles.  

Marți, 4 septembrie 2018 

− Va primi vizita oficială a dlui Ayman Odeh, membru al Knesset (Parlamentul israelian) și lider al grupului parlamentar al Listei comune. 

Vineri, 7 septembrie 2018 

− Va primi vizita oficială a dlui Hashim Thaçi, președintele Kosovo, și a dlui Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, în contextul dialogului pentru 
normalizarea relațiilor între cele două țări. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna  3 – 9 septembrie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor politice și în comisiile parlamentare ale Parlamentului 
European, la Bruxelles, Belgia.    

− Produse mai sigure. În cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va fi dezbătută și votată, în data de 3 septembrie 
a.c.,. propunerea de regulament care previne vânzarea produselor nesigure în UE. Noile dispoziții ar încuraja cooperarea dintre autoritățile naționale și ar 
îmbunătăți controalele produselor vândute on-line sau importate din țările terțe. Unele inspecții au arătat că 32% din jucării, 58% din produsele electronice, 47% 
din produsele pentru construcții sau 40% din echipamentele de protecție personală nu îndeplinesc cerințele UE privind siguranța sau informarea consumatorilor. 

− Plăți fără numerar. O propunere care vizează combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (carduri, debit direct, 
plăți mobile) va fi votată, în data de 3 septembrie a.c., de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). Proiectul de raport va introduce definiția 
infracțiunilor de criminalitate informatică, nivelurile minime pentru sancțiunile maxime, dispoziții privind drepturile victimelor criminalității informatice și 
îmbunătățirea cooperării în materie de justiție penală.  

− Noul sistemul TVA. O reformă cuprinzătoare a sistemului TVA în UE, pentru a facilita și simplifica comerțul intracomunitar și a îmbunătăți lupta 
împotriva fraudelor, va fi dezbătută și votată, în data de 3 septembrie a.c., în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON). Aceasta s-ar baza pe 
principiul de destinație, conform căruia bunurile și serviciile ar fi impozitate la cotele de TVA ale statului membru de destinație, și s-ar înființa un ghișeu unic care 
să servească pentru declararea, plata și deducerea taxei.  

− Pregătirile grupurilor pentru ședința plenului. Grupurile politice se pregătesc pentru dezbaterea privind Starea Uniunii (#SOTEU) cu președintele 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care va avea loc la 12 septembrie a.c., la Strasbourg. De asemenea, în cadrul plenului din sesiunea 10-13 septembrie a.c., 
premierul Greciei,  Alexis Tsipras, va continua seria dezbaterilor privind „Viitorul UE”. Tot în cadrul ședinței plenare se vor vota. printre altele, o serie de rezoluții 
cu privire la reforma normelor UE privind drepturile de autor, Corpul european de solidaritate, rezistența anti-microbiană, propunerea cunoscută drept „legea 
privind securitatea cibernetică”, dar și noi sancțiuni ale UE care se vor aplica pentru spălarea banilor.  

− Conferința președinților PE. Președintele PE și liderii grupurilor politice se vor întâlni în data de 6 septembrie a.c., împreună cu președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a pregăti dezbaterea privind Starea Uniunii.  

 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/IMCO/IMCO(2018)0903_1/sitt-8583847
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/LIBE/LIBE(2018)0903_1/sitt-8583866
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/ECON/ECON(2018)0903_1/sitt-8577683
https://www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania/videos/1960565160673383/
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Din agenda președintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 4 septembrie 2018  

 

− Va susține discursul de deschidere în cadrul Conferinței ambasadorilor UE, ediția 2018.  

 

Miercuri, 5 septembrie 2018 

 

− Va avea o întâlnire cu dna Catherine Bearder, chestor al Parlamentului European. 
 

Joi, 6 septembrie 2018 

− Va participa la Conferința președinților, în prezența președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker; 

− Va participa la Adunarea politică a Partidului Popular European. 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A  

  CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni , 3 septembrie 2018 

−  Conferința UE pentru tineret, Viena – Austria; 

− Reuniunea informală a miniștrilor pentru tineret din statele membre UE, Viena - Austria. 

 

Vineri, 6 septembrie 2018 

− Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor economice și financiare, Viena - Austria. 
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