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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

Luni, 22 ianuarie 2018 

 Domnul  Vytenis Andriukaitis, comisar european responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară va avea o întâlnire cu domnul Petre Daea, ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale din România. 

Marți, 23 ianuarie 2018 

 Doamna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională va participa la un prânz de lucru cu domnul Karl-Heinz Lambertz, 

președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), (Bruxelles, Belgia). De asemenea, va primi vizita preşedinţilor Reţelei de oraşe pentru cooperare (C4C). 

Marți - miercuri, 23 - 24 ianuarie 2018 

 Cea de-a 10-a conferință europeană privind politica spațială europeană este organizată de către domnul Antonio Tajani, președintele Parlamentului 
European, de domnul Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și de către domnul Didier Reynders, viceprim-ministru și ministru al afacerilor 
externe și afacerilor europene din Regatul Belgiei (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 24 ianuarie 2018 

−  Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni;  
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- Doamna  Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională va susține un discurs în Comitetul Economic și Social European (CESE) cu 
ocazia lansării setului de instrumente privind ”Contribuția fondurilor UE pentru integrarea persoanelor care provin din familii de migranți” (Bruxelles, 
Belgia). 

Miercuri - joi, 24 - 26 ianuarie 2018 

 Săptămâna europeană a inovării macroregionale: Transferul de cunoștințe și tehnologie în macroregiuni (Ispra, Italia). 

Joi, 25 ianuarie 2018 

 Domnul Phil Hogan, comisar european responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală va avea întâlniri cu domnul Mr Sándor Fazekas, ministru pentru 
agricultură din Republica Ungară, cu domnul István Jakab, vicepreședinte al Parlamentului ungar și cu dl Sándor Font, președintele Comisiei pentru agricultură 
din Parlamentul ungar. Comisarul european va participa la summit-ul miniștrilor pentru agricultură din grupul de la Visegrád și Bulgaria, Croația, România și 
Slovenia (Budapesta, Ungaria); 

 Doamna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională se va întâlni cu domnul Daniel Gibbs, președintele regiunii ultraperiferice 
franceze Saint Martin;  

 Doamna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională va susține un discurs în cadrul evenimentului privind politica de coeziune 
după 2020, organizat de domnul Alain Rousset, președintele regiunii Aquitaine (Franța). De asemenea, se va întâlni cu domnul Volker Bouffier, ministru-
președinte al land-ului Hessen (Germania), cu domnul Marek Woźniak, președintele regiunii Wielkopolska (Polonia) și cu domnul Stefano Bonaccini, președintele 
regiunii Emilia-Romagna (Italia) (Bruxelles, Belgia). 
 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 22 ianuarie 2018 

 Va avea întâlniri cu domnul Mário Centeno, ministrul de finanțe din Portugalia și președintele Eurogrupului; cu doamna Johanna Mikl-Leitner, guvernator 

al Landului Austria Inferioară; cu domnul Christoph Leitl, președintele Camerei economice federale din Austria; cu domnul Guillaume Klossa, președintele 

EuropaNova; 

 Va participa la recepția organizată de Parlamentul European cu ocazia Noului An (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 23 ianuarie 2018 

 Va avea o întrevedere, în cadrul unui prânz de lucru, cu domnul Donald Tusk, președintele Consiliului European și cu domnul Joseph Daul, președintele 

grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European; 

 Va avea o întâlnire cu domnul Stéphane Israël, director executiv al companiei Arianespace. 

http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eu-funds-integration-how-can-we-better-support-people-migrant-background/programme
http://www.arianespace.com/about-us/
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Joi, 25 ianuarie 2018 

 Va avea  o întrevedere cu domnul Bill Gates, co-președinte al Fundației Bill și Melinda Gates; Va avea o alocuțiune în cadrul ședinței plenare a reuniunii 
Forumul economic mondial 2018; va avea o întrevedere cu dl Benjamin Netanyahu, prim-ministru al Israelului (Davos, Elveția).  

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Luni, 22 ianuarie 2018 

 Va prezida Consiliul de afaceri externe, la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a preşedintelui palestinian, domnul Mahmoud Abbas, la Bruxelles. 

Marţi, 23 ianuarie 2018 

 Va participa la cea de-a 10-a Conferinţă privind politica spaţială europeană, la Bruxelles alături de comisarul european responsabil pentru Uniunea 

energiei, domnul Maros Sefcovic, comisarul european responsabil pentru buget şi resurse umane domnul Gunther H: Oettinger, comisarul european responsabil 

pentru transporturi, doamna Violeta Bulc şi comisarul european responsabil pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, doamna Elzbieta 

Bienkowska; 

 Va primi vizita oficială a domnului Iurie Leancă, prim-ministru adjunct pentru integrarea europeană a Moldovei, la Bruxelles; 

 Va primi vizita officială a domnului Jose Ramos-Horta, ministrul de stat al Republicii Democrate Timor-Leste, la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a domnului Robert Malley, președintele și directorul general al Grupului internațional de criză, la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a domnului Yuli Yoel Edelstein, preşedinte al Knesset-ului1, la Bruxelles. 

Miercuri, 24 ianuarie 2018 

 Va primi vizita oficială a doamnei Audrey Azoulay, director general al UNESCO. 

Vineri, 26 ianuarie 2018 

 Va susţine un discurs la deschiderea Târgului de locuri de muncă pentru stagiarii UE, la Bruxelles. 

 
                                                 
1  Knesset-ul  reprezintă Parlamentul unicameral al statului Israel care se află la Ierusalim. 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

   Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 22 – 25  ianuarie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor permanente, la Bruxelles 

– Belgia.  

 Miere și albine. Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) va prezenta și vota, pe data de 23 ianuarie a.c., perspectivele și provocările pentru 
sectorul apicol din UE, propuneri pentru o mai bună protecție a sănătății, intensificarea luptei împotriva contrafacerii mierii, creșterea sprijinului pentru 
cercetătorii UE și promovarea beneficiilor consumului de miere în UE.  

 Reducerea emisiilor de CO2. Două înțelegeri neoficiale cu miniștrii UE vor fi votate, pe data de 24 ianuarie a.c., de Comisia pentru mediu, sănătate publică 
și siguranță alimentară (ENVI): una privind stabilirea obiectivelor naționale de reducere a emisiilor de CO2 și una privind asigurarea echilibrului emisiilor de CO2 
prin absorbția de CO2 din păduri, terenuri agricole și pășuni. Propunerile fac parte din principalele eforturi ale UE depuse pentru a atinge obiectivele Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice.  

 Comemorarea Holocaustului. Parlamentul European va marca, pe data de 24 ianuarie a.c., „Ziua internațională a comemorării victimelor Holocaustului”. 
Doamna Mairead McGuinness, prim-vicepreședinte al Parlamentului European, va prezenta discursul de deschidere, după care va urma o declarație a domnului 
Moche Kantor, președintele Congresului european al evreilor.  

 Agenda europeană privind migrația: Pe data de 24 ianuarie a.c., va avea loc o întâlnire interparlamentară, organizată de Comisia pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (LIBE). Cu acest prilej se va dezbate bilanțul acțiunilor întreprinse în domeniul migrației, așa cum a fost inițial inclusă în Agenda 
europeană privind migrația în anul 2015. Întâlnirea va oferi parlamentarilor naționali și europeni o oportunitate de a face schimb de bune practici cu 
reprezentanții instituțiilor abilitate, ai organismelor și agențiilor UE, ai organizațiilor interguvernamentale, ai guvernelor locale, ai cadrelor universitare și ai 
grupurilor de reflecție pe un subiect care combină competențele la toate nivelurile de guvernare în UE. Dezbaterile vor avea loc în cadrul a 5 sesiuni2.  

                                                 
2 1.Agenda europeană privind migrația - căi legale și integrare la 2 ani; 2. Căi legale de protecție internațională; 3. Migrația forței de muncă și reîntregirea familiei; 4. Integrare - oportunități și 

provocări; 5. Observații finale.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/AGRI/AGRI(2018)0122_1/sitt-7666009
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/ENVI/ENVI(2018)0124_1/sitt-7666083
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/ENVI/ENVI(2018)0124_1/sitt-7666083
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0124_1P/sitt-7665953
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0124_1P/sitt-7665953
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
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 Cooperarea polițienească. Deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) vor vota, în data de 25 ianuarie a.c.,  
propunerea de instituire a unui sistem centralizat pentru statele membre de a face schimburi de date cu privire la cazierele judiciare ale cetățenilor din afara UE.  

 Statul de drept în Malta. Deputații europeni din cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și cei din Comisia pentru spălarea de 
bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (PANA) vor discuta, în data de 25 ianuarie a.c., despre rezultatele vizitei în Malta, de la sfârșitul lunii noiembrie 
2017, pentru a evalua respectarea statului de drept, acuzațiile de corupție și de spălare de bani din această țară.  

 Comisia pentru dezvoltare regională va organiza, în data de 25 ianuarie a.c., un workshop pe tema celui de-al șaptelea raport privind coeziunea 
economică, socială și teritorială, publicat de Comisia Europeană la începutul lunii octombrie 2017. Raportul reprezintă un document-cheie în contextul viitoarei 
reforme a politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru următoarea perioadă de programare.  

Preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani  

Luni, 22  ianuarie 2018  

 Va participa la recepția oferită în cinstea Corpul Diplomatic.  

Marți, 23 ianuarie 2018  

 Întâlnire cu deputatul european María Teresa Giménez Barbat (S&D).  

Miercuri, 24 ianuarie 2018  

 Va participa la Ziua comemorării Holocaustului;  

 Va participa la proiecția filmului „Rocco Chinnici" -  o ecranizare după biografia magistratului italian care a creat departamentul Antimafia și a fost ucis la 
Palermo în 1983 de mafia siciliană.   

 

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE

Luni, 22 ianuarie 2018 

 Vizita unei delegații a Camerei Reprezentanților din Țările de Jos 
(Bruxelles, Belgia); 

 Vizita unei delegații a Parlamentului din Danemarca (Bruxelles, 
Belgia). 

Miercuri, 24 ianuarie 2018 

 Reuniunea interparlamentară cu tema „Agenda Europeană privind 
migrația – Despre căi legale și intergrare?” (Bruxelles, Belgia).  
 

 

Miercuri – joi, 24 – 25 ianuarie 2018 

 Vizita de studiu a funcționarilor din cadrul Camerei Reprezentanților 
din Cipru (Bruxelles, Belgia). 
 

Joi, 25 ianuarie 2018 

 Vizita delegației Comisiei de evaluare și de control al politicilor 
publice din cadrul Adunării Naționale Franceze (Bruxelles, Belgia); 

 Vizita unor funcționari ai Parlamentului Finlandei (Bruxelles, Belgia).

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/LIBE/LIBE(2018)0124_1P/sitt-7665953
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A  

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 22 ianuarie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 23 ianuarie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice și financiare (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 25 - 26 ianuarie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru justiției și afaceri interne (Sofia, Bulgaria). 
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