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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

Luni, 27 octombrie 2018 

- Conferinţa cu tema: „Modalități de atragere a femeilor în sectorul transporturilor”, organizată de dna Violeta Bulc, membru al Comisiei Europene 
responsabil pentru transport (Bruxelles, Belgia); 

- Conferința cu tema: „Impactul cercetării și inovării în UE asupra vieții noastre cotidiene” (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 28 noiembrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni (Bruxelles, Belgia); 
- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va primi vizita dlui Ignacio Sánchez Amor, Secretar de stat 

pentru politica teritorială a Spaniei; 

- Dna Corina Creţu va avea o întâlnire cu dl Dacian Cioloş, fost membru al Comisiei Europene responsabil pentru agricultură și dezvoltare; 

- Dna Creţu va avea o întâlnire cu dl Emiliano García-Page Sánchez, președintele regiunii Castilla-La Mancha din Spania. 

Joi, 29 noiembrie 2018 

- Dl Carlos Moedas, membru al Comisiei Europene responsabil pentru cercetare, știință și inovare va primi vizita dlui Nicolae Hurduc, ministru al 
cercetării și inovării din România și a dlui Tommy Ahlers, ministru al învățământului superior și științei din Danemarca. 

Sâmbătă, 01 decembrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va efectua o vizită la Alba Iulia și Cluj-Napoca – România şi 
va participa la sărbătorirea Zilei Naționale a României și la festivitățile organizate cu ocazia Centenarului României. Va participa la inaugurarea Podului Marii 
Uniri și a monumentului Marii Unirii din Alba Iulia. De asemenea, va participa la recepția dedicată celebrării Zilei Naționale a României, găzduită de Fundația 
„Liderii din Transilvania” la Cluj-Napoca. 
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 26 noiembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dna Manuela Schwesig, ministru-

președinte al Landului Mecklenburg-Vorpommern (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 29 noiembrie 2018  

- Se va afla în Buenos Aires, Argentina, împreună cu dl Donald 
Tusk, președintele Consiliului European pentru a se întâlni cu dl Mauricio 
Macri, președintele Republicii Argentina. 

Joi - sâmbătă, 29 noiembrie – 01 decembrie 2018  

- Va participa la Summit-ul G20 împreună cu dl Donald Tusk, 
președintele Consiliului European și cu dl Pierre Moscovici, membru al 
Comisiei Europene responsabil pentru afaceri economice și financiare, 
impozitare și vamă (Buenos Aires, Argentina). 

 

 

 

 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 

Federica Mogherini 

Luni, 26 noiembrie 2018 

- Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe - dezvoltare, la 
Bruxelles. 

 

Marți, 27 noiembrie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dna Virginia M. (Ginni) Rometty, președinte 
al International Business Machines Corp (IBM), la Bruxelles; 

- Va avea o întrevedere cu dl Ali Akbar Salehi, vicepreședintele 
Republicii Islamice Iran și șeful Organizației pentru Energie Atomică din Iran 
(AEOI). 

 

Marți - Miercuri, 27-28 noiembrie 2018 

- Va participa la Conferința de la Geneva privind Afganistanul, în 
Elveția. 

 

Joi, 29 noiembrie 2018 

- Va susține un discurs în cadrul Conferinței anuale a Agenției 
Europene de Apărare (EDA) cu tema "De la sistemele fără pilot la sistemele 
autonome: tendinţe, provocări și oportunități". 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 26 noiembrie – 2 decembrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul  mini-plenului, al grupurilor și comisiilor la Parlamentul 

European, la Bruxelles - Belgia.  

Comisii parlamentare 

 Uniunea Monetară. Membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) vor avea, în data de 26 noiembrie a.c. cunoscutul dialog 
monetar, dar și o audiere publică, cu dl Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), și, totodată, președintele Comitetului european pentru risc 
seismic.  

 Evaluarea riscurilor UE în lanțul alimentar. Proiectul de raport  care vizează restabilirea încrederii în evaluarea riscurilor științifice a UE în lanțul 
alimentar va fi votat, în data de 27 noiembrie a.c., de membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). În conformitate cu 
normele în vigoare, Agenția europeană pentru siguranța alimentară (EFSA) ar trebui să dezvăluie mai multe informații publicului, iar Comisia Europeană și 
statele membre ar putea solicita studii suplimentare. Această propunere urmărește inițiativa cetățenilor "Stop Glyphosate". 

 România și Bulgaria – mecanism de cooperare și verificare / migrație - Libia. În cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 
vor fi prezentate, în data de 27 noiembrie a.c., de către reprezentanții Comisiei Europene, rapoartele Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 
progresele realizate de Bulgaria și România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.  
De asemenea, în cadrul aceleiași comisii va avea loc un schimb de opinii cu reprezentanții UNHCR, OMI, OIM, Frontex și ai Observatorului pentru căutare și 
salvare pentru Marea Mediterană (SAROBMED), precum și o prezentare din partea Serviciului juridic al Parlamentului European privind legalitatea „platformelor 
regionale de debarcare” și a „centrelor controlate”, astfel cum s-a propus în concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018.  

 Cercetare și inovare. În ultimii 30 de ani, Uniunea Europeană a investit 200 miliarde euro în proiecte de cercetare și inovare cu scopul de a ne 
îmbunătăți viața. La inițiativa președintelui Parlamentului European, în data de 27 noiembrie a.c.,  va avea loc o conferință la nivel înalt,  intitulată „Cercetarea și 
inovarea în viața de zi cu zi a UE”.  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2018/11-26/1169873RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2018/11-26/1169610RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/11-26/1169707RO.pdf
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Mini-plen  

 Dezbatere privind „Viitorul Europei. Prim-ministru al Regatului Danemarcei, dl Lars Løkke Rasmussen, va continua dezbaterea privind „Viitorul 
Europei” cu deputații europeni și cu președintele Comisiei Europene, dl Jean-ClaudeJuncker, în data de 28 noiembrie a.c.  

 Schimbările climatice. Parlamentul European va organiza, în data de 28 noiembrie a.c., o dezbatere cu privire la noua strategie a UE de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris, în prezența dlui Miguel Arias Cañete, comisar european 
responsabil cu politicile climatice și energie.  

 Schengen. Deputații europeni vor vota, în data de 29 noiembrie a.c., actualizarea Codului frontierelor Schengen, stabilind condițiile în care statele 
membre pot efectua controale temporare la frontierele interne ale spațiului Schengen. În prezent există 6 state europene care  efectuează controale de mai 
bine de 3 ani.  

 Balcanii de Vest - aderare UE. Deputații europeni vor revizui și vor vota, în data de 29 noiembrie a.c.,  progresele înregistrate de Serbia, Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Kosovo și Muntenegru.  
 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

 

Marți, 27 noiembrie 2018-11-19 

 

 Va avea o întâlnire bilaterală cu dl Andriy Parubiy, președintele Parlamentului din Ucraina; 

 Va susține discursul de deschidere și de încheiere la conferința la nivel înalt „Cercetarea și inovarea în viața de zi cu zi a UE”; 

 Va avea o întâlnire cu dl Arno Metzler, dna Marina Elvira Calderone și dl Dl Rudolf Kolbe – reprezentanți ai Comitetul Economic și Social European. 
 

Miercuri, 28 noiembrie 2018 

 

 Va avea o întâlnire de lucru cu dna Catherine Bearder, chestor al Parlamentului European; 
 Va avea o întâlnire  bilaterală și va participa la un prânz de lucru, împreună cu dl Lars Løkke Rasmussen prim-ministru al Regatului Danemarcei;  
 Va prezida lucrările plenului în timpul dezbaterii privind „Viitorul Europei” cu dl Lars Løkke Rasmussen prim-ministru al Regatului Danemarcei; 

 

Joi, 29 noiembrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului în timpul dezbaterii privind procedura bugetară 2019. 
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Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Luni, 26 noiembrie 2018 

- Vizita Secretarului general al Camerei Reprezentanților din Țările de Jos (Bruxelles, Belgia). 

Luni - marți, 26 - 27 noiembrie 2018 

- Vizita unei delegații a Comisiei pentru afaceri externe din Senatul Italiei (Bruxelles, Belgia); 
- Vizita dnei Dana Balcarová, președinte al Comisiei pentru mediu din Camera Deputaților din Cehia (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 27 octombrie 2018 

 Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii cu tema: „Consolidarea mijloacelor de acțiune ale parlamentelor și întărirea drepturilor 
cetățenilor în implementarea și aplicarea dreptului Uniunii (Bruxelles; Belgia); 

 Videoconferința Comisiilor pentru agricultură a Senatului și a Camerei Deputaților din Italia (Bruxelles – Roma). 

Miercuri - joi, 28 – 29 noiembrie 2018 

 Vizita unei delegații formate din  funcționari ai Parlamentului Riigikogu din Estonia  (Bruxelles, Belgia). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 26 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului afaceri externe - dezvoltare (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 27 noiembrie 2018 

- Conferința privind atitudinile negative față de romi (Viena, Austria). 

Luni - marți, 26 - 27 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului educație, tineret, cultură și sport (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 28 noiembrie 2018 

 Dezbatere a Grupului de reflecție pentru Balcanii de Vest pe tema: „Procesul de la Berlin și Strategia de extindere a UE” (Belgrad, Republica 
Serbia). 

Joi - vineri, 29 - 30 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului competitivitate (Bruxelles, Belgia). 

Vineri, 30 noiembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului afaceri generale privind coeziunea (Bruxelles, Belgia); 

 Conferință privind eficacitatea sistemelor de justiție (Viena, Austria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii  

 

Miercuri, 30 noiembrie – 01 decembrie 2018  

- Summit-ul G20 (Buenos Aires, Argentina). 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

 

Joi, 29 octombrie 2018  

- Întrevedere cu dl Mauricio Macri, președintele Republicii Argentina, la care va participa împreună cu dl Jean-Claude Juncker, președintele 
Comisiei Europene (Buenos Aires, Argentina). 

Vineri - sâmbătă, 30 noiembrie – 01 decembrie 2018 

- Va participa la Summit-ul G20 (Buenos Aires, Argentina). 
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