
 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

POLITICI ȘI 

ORIENTĂRI 

EUROPENE 

AGENDA ACTIVITĂȚILOR EUROPENE 
17 – 23 decembrie 2018 



 

2 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ ................................... 3 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ........................... 5 

 

PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE ....................................... 7 

 

CONSILIUL EUROPEAN .................................. 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autori 

 

Dr. Cristina Stroescu, coordonator 

Carmen Denisa Ion 

Luiza Roibu 

Cristina Rădulescu 

©  DIRECŢIA PENTRU UE, 2018 

str. Izvor nr. 2-4, 

sect.5, Bucureşti 

Tel: 021 414 21 51 

Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 

 
Publicaţia electronică, 

înfiinţată în anul 2007, poate fi 

accesată aici. 
 

 

Surse de informare şi foto: 

Site-ul oficial al Uniunii Europene 

Parlamentul European 

Comisia Europeană 

Preşedinţia austriacă 

Consiliul Uniunii Europene 

Curtea de justiţie a UE 

Comitetul Regiunilor 

  

 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=dip-dreptc1
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
https://www.eu2018.at/
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://cor.europa.eu/ro/Pages/home.aspx


 

3 

 

 

 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni - marţi, 17 - 18 decembrie 2018 

 Summit-ul Euromed al consiliilor economice și sociale și al 
instituțiilor similare, ediţia 2018 (Turin, Italia). 

Marţi, 18 decembrie 2018 

- Forumul pentru investiții în domeniul energiei din surse 
regenerabile UE-Ucraina (Kiev, Ucraina). 

Miercuri, 19 decembrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 17 decembrie 2018  

- Va primi vizita dlui Volodymyr Groysman, prim-ministru al 
Ucrainei. 

Marţi, 18 decembrie 2018 - Viena, Austria 

- Va participa la reuniunea liderilor politici ai Forumului la nivel 
înalt Africa-Europa (Viena); 

- Va avea o întrevedere cu dl Nana Akufo-Addo, preşedintele 
Republicii Ghana; 

- Va susţine o conferinţă de presă alături de dl Paul Kagame, 
preşedintele Rwandei şi de dl Sebastian Kurz, cancelarul Austriei. 
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Miercuri, 19 decembrie 2018  

- Va primi, alături de Colegiul comisarilor, vizita dlui Prokopis 
Pavlopoulos, președintele Republicii Elene; 

- Va primi vizita dlui Luca Jahier, preşedintele Comitetului 
Economic şi Social European (CESE); 

- Va primi vizita dnei Ana Brnabić, prim-ministru al Serbiei. 

Joi, 20 decembrie 2018  

- Va primi vizita dlui Jean-Louis Guigou, preşedintele 
Institutului de prognoză economică al lumii mediteraneene (Institut de 
prospective économique du monde méditerranéen). 

Vineri, 21 decembrie 2018  

- Va susţine un discurs în cadrul ceremoniei oficiale de 
închidere a ultimei mine de cărbune din Germania (Bottrop, Germania). 

 

 

 

 

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Luni, 17 decembrie 2018 

- Va participa la reuniunea Consiliului de asociere UE- Ucraina, 
la Bruxelles; 

- Va participa la reuniunea Consiliului de stabilizare şi asociere 
UE-Kosovo, la Bruxelles. 

Marți, 18 decembrie 2018 

-  Va  susține un discurs în cadrul Conferinței UE pentru 
neproliferare şi dezarmare, la Bruxelles ; 

- Va participa la reuniunea Consiliului de stabilizare şi asociere 
UE-Serbia, la Bruxelles.  

Miercuri, 19 decembrie 2018 

- Va primi vizita dlui Milo Đukanović, președintele 
Muntenegrului; 

- Va găzdui o întrevedere cu liderii celor 6 țări partenere din 
Balcanii de Vest; 

- Va primi vizita dlui Averof Neofytou, președintele partidului 
Rally Democratic din Cipru. 

Joi, 20 decembrie 2018 

- Va participa la reuniunea Consiliului de asociere UE-Egipt, la 
Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna  17 - 23 decembrie a.c., deputații europeni vor participa la delegații externe. 

 Mediu – Italia. O delegație a deputaților din cadrul Comisiei pentru petiții (PETI)  se va deplasa la Valledora – Italia, în perioada 17- 18 decembrie 
a.c., pentru o misiune de informare. Cu  acest prilej vor fi informați în legătură cu preocupările autorităților italiene legate de mai multe cariere din Alice Castello 
și Cavaglià (Regiunea Piemonte, Italia). Delegația se va întâlni cu reprezentanți ai autorităților civile și religioase locale și va consulta cetățenii, precum și experții 
științifici și juriștii, înainte de a efectua o vizită la fața locului. Scopul principal este de a se informa dacă există amenințări de poluare ireversibilă a apelor de 
suprafață și subterane. 

 Utilizarea fondurilor agricole din UE / Slovacia. Comisia pentru control bugetar (CONT) va efectua o vizită de lucru, în perioada 17 – 19 decembrie 
a.c., în Slovacia în cadrul unei misiuni de informare pentru a inspecta, care nu ar fi corecte, după cum a relatat jurnalistul care a fost ucis Ján Kuciak și alții din 
mass-media. Deputații se vor întâlni cu oficiali guvernamentali, reprezentanți ai ONG-uri, jurnaliști și agricultori locali.  

 Piață internă / Grecia. O delegație a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va merge la Atena, Grecia, între 17 - 19 
decembrie a.c.,  și se va întâlni cu reprezentanți ai Parlamentului Elen, cu reprezentanți din Portul Piraeus, ai Agenției UE pentru securitatea rețelelor și 
informațiilor (ENISA), ai Autorității Independente pentru achiziții publice unice, ai Centrului european pentru consumatori și ai Organizației elene pentru 
standardizare. 

 Condiția femeii / Italia. O delegație a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) se va deplasa la  Roma și Napoli, pentru a 
urmări realitatea din teren, în ceea ce privește traficul cu femei migrante pentru prostituție și avortul în Italia. Deputații europeni se vor întâlni la Roma cu 
medicii și ONG-urile care monitorizează aceste situații, precum și cu ministrul italian pentru sănătate, dna Giulia Gillo. La Napoli, delegația se va întâlni cu 
reprezentanții aleși locali și cu ONG-urile care se ocupă de traficul de femei. În plus, se vor vizita două adăposturi pentru victime ale traficului și Casa 
Internațională a femeilor. 
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 Comerț / Chile. O delegație a Comisiei pentru comerț internațional se va deplasa în Chile, în perioada 18 – 20 decembrie a.c.,  pentru a obține 
informații, în exclusivitate, cu privire la progresele înregistrate în modernizarea unui acord comercial între Chile și UE. Delegația se va întâlni cu miniștri, cu 
reprezentanți ai societății civile, asociații patronale și reprezentanți ai comunităților indigene.  

 
 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 18 decembrie 2018 

 

 Va participa la Forumul la nivel înalt Africa-Europa (Viena, Austria).  
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 17 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE-Ucraina (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului de stabilizare şi de asociere UE-Kosovo (Bruxelles, Belgia). 
 

Luni - marţi, 17 - 18 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit (Bruxelles, Belgia); 

 Forum la nivel înalt Africa-Europa, ediţia 2018 (Viena, Austria). 
 

Marţi, 18 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia (Bruxelles, Belgia).  
 

Miercuri, 19 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru transporturi, telecomunicații și energie (Bruxelles, Belgia); 

 Ziua porţilor deschise a Preşedinţiei austriece a Consiliului Uniunii Europene în  Centrul de conferinţe Austria Center Vienna (Viena, Austria). 
 

Joi, 20 decembrie 2018 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE-Egipt (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului pentru mediu (Bruxelles, Belgia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

 

Luni, 17 decembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Volodymyr Groysman, prim-ministru al Ucrainei. 

Miercuri, 19 decembrie 2018 

- Va avea o întâlnire cu dna Ana Brnabić prim-ministru al Serbiei;  
- Va avea o întâlnire cu dl Zoran Zaev, prim-ministru al fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. 
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