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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii: 

Marţi, 6 martie 2018 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va avea o întâlnire cu dl Neno Dimov, ministrul mediului şi apelor 
din Republica Bulgaria; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va avea o întâlnire cu dl Mika Lintilä, ministrul economiei din 
Finlanda. 

Miercuri, 7 martie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va avea o alocuţiune în cadrul evenimentului „Acţiunea pilot 
privind tranziţia industrială” (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 7 - 8 martie 2018 

 Conferinţa UE-India privind biocombustibilii avansaţi (New Delhi, 
India). 

Joi, 8 martie 2018 

 Dl Dimitris Avramopoulos, comisar european responsabil pentru 
migraţie, afaceri interne şi cetăţenie, împreună cu dna Corina Creţu, comisar 
european responsabil pentru politica regională și cu dl Julian King, comisar 
european responsabil pentru Uniunea securității vor participa la conferinţa 
primarilor din UE, care va avea ca temă „Consolidarea apărării urbane 
împotriva terorismului” (Bruxelles, Belgia). 

 Cu ocazia Zilei internaționale a femeii dna Corina Creţu, comisar 
european responsabil pentru politica regională, va vizita proiectul grădiniţei 
„Elmer in de stad”, cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională, 
împreună cu dl Rudi Vervoort, ministru-președinte al regiunii Capitalei 
Bruxelles (Bruxelles, Belgia). 

 

http://www.elmer.be/node/4
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker: 

Luni, 5 martie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Didier Reynders, viceprim-ministru și 
ministrul afacerilor europene al Belgiei. 

Marți, 6 martie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dna Katrin Göring-Eckardt, vicepreședinte 
al grupului parlamentar ecologist din Bundestag; 

 Va avea o întrevedere cu dl Lakshmi Mittal, președinte și director 
general al companiei ArcelorMittal1. 

Miercuri, 7 martie 2018 

 Va avea o întrevedere cu Şeicul Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir al 
Statului Qatar; 

 Va avea o întâlnire cu dl Tshering Tobgay, prim-ministrul din Regatul 
Bhutan. 

Joi, 8 martie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl Mateusz Morawiecki, prim-ministru al 
Republicii Polonia; 

 Va participa la un prânz de lucru alături de dl Herman Van Rompuy, 
fost  președinte al Consiliului European. 

 Va avea o întrevedere cu dl Giorgi Margvelashvili, președintele 
Republicii Georgia. 

Vineri, 9 martie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Philippe Close, primarul oraşului Bruxelles. 

                                                 
1  Aceasta este companie multinațională, cu sediul în Luxemburg, și cel mai mare 
producător de oțel din lume 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 

Federica Mogherini: 

Luni, 5 martie 2018 

 Va  primi în vizită oficială pe dl Don Pramudwinai, ministrul de afaceri 
externe din Thailanda, la Bruxelles; 

 Va primi în vizită oficială pe dl Thomas Greminger, secretarul general 
al Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa (OSCE), la Bruxelles. 

Miercuri, 7 martie 2018 

 Va primi în vizită oficială pe Şeicul Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir 
al Statului Qatar, la Bruxelles. 

Joi, 8 martie 2018 

 Va avea o alocuţiune cu ocazia Forumului de la Bruxelles 2018, 
găzduit de Fondul German Marshall în Bruxelles, Belgia; 

 Va primi în vizită oficială pe Arhiepiscopul Paul Gallagher, Secretar 
pentru relaţiile cu statele Sfântului Scaun, la Bruxelles. 

Vineri, 9 martie 2018 

 Va participa la o  dezbatere cu ocazia vizionării documentarului 
„Europa pe mare”, la Bozar, Bruxelles; 

 Va primi în vizită oficială pe dl Giorgi Margvelashvili, preşedintele 
Georgiei, la Bruxelles. 

 Va primi în vizită oficială pe dna Kristalina Georgieva, CEO al Băncii 
Mondiale, la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 5 - 11 martie  a.c., deputații europeni își vor desfășura 
activitatea în cadrul grupurilor și al comisiilor parlamentare, la Bruxelles - 
Belgia.  

 Migrația / Libia. Reprezentanții UNHCR2 care lucrează în Libia vor 
discuta, în data de 5 martie a.c., cu reprezentanți ai Comisiei pentru libertăți 
civile, afaceri externe și cu cei ai Delegației Parlamentului European pentru 
relațiile cu țările din Maghreb (DMAG), despre situația migranților din 
centrele de detenție, garda de coastă libienă, operațiunile de salvare și 
sprijinul financiar acordat de UE autorităților libiene pentru gestionarea 
migrației, precum și despre situația majorității migranților și solicitanților de 
azil care încearcă să ajungă la frontiera  cu UE. 

 Observatori la alegeri în Sierra Leone. O delegație a deputaților 
europeni se va deplasa, în perioada 5-9 martie a.c., în Sierra Leone, pentru 
alegerile prezidențiale, parlamentare și locale din 7 martie a.c. Membrii 
delegației  se vor întâlni cu reprezentanți ai Comisiei Electorale Naționale și 
cu cei ai Observatorului Electoral Național. Deputații europeni vor observa 
cum decurge votul, numărarea și prelucrarea rezultatelor, și vor organiza o 
conferință de presă la finalul alegerilor.  

                                                 
2 Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. 

 Conferința președinților PE.  În cadrul conferinței, din data de 7 
martie a.c., se va prezenta un proiect de rezoluție privind cadrul viitoarei 
relații UE - Regatul Unit al Marii Britanii, care va fi votat în plenul 
Parlamentului European. Președintele Parlamentului European, dl Antonio 
Tajani, și coordonatorul Brexit, dl Guy Verhofstadt, vor organiza,  o 
conferință de presă în care vor prezenta documentul.   

 Ziua internațională a femeii - 2018. Pentru Ziua internațională a 
femeii, serviciul de presă al Parlamentului European organizează, în data de 
7 martie a.c., un seminar pentru jurnaliști privind  activitatea femeilor în 
media și TIC. Scopul acestui eveniment este de a genera o dezbatere între 
principalii actori media și liderii europeni, cu experții invitați. În data de 8 
martie a.c., deputații europeni și naționali vor participa la conferința 
„Responsabilizarea femeilor și a fetelor în domeniul media și TIC: Cheia 
pentru viitor”., la care vor ține discursuri președintele Parlamentului 
European - dl Antonio Tajani, comisarul european responsabil pentru 
justiţie, protecţia consumatorilor şi egalitate de gen - dna Vera Jourova, și 
președintele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) - 
dna Vilija Blinkevičiūtė.  

 Grupurile PE. Grupurile politice se vor pregăti pentru dezbaterile și 
voturile care vor avea loc în sesiunea plenului din perioada 12-15 martie 
a.c., la Strasbourg. Printre subiectele care vor fi pe ordinea de zi se regăsesc: 
stadiul negocierilor privind Brexit, Summit-ul UE din 22-23 martie a.c., 
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bugetul pe termen lung al UE după 2020, serviciile de livrare a coletelor transfrontaliere, o bază fiscală comună a întreprinderilor.  

De asemenea, deputații europeni vor continua dezbaterile cu privire la viitorul Europei cu dl António Costa, prim-ministru al Republicii Portugalia. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Miercuri, 7 martie 2018 

 Întrevedere cu dl  Tshering Tobgay, prim-ministru  al Regatului Bhutan;  

 Întâlnire cu Tadeusz Pieronek, episcop ecumenic la Episcopia romano-catolică din Sosnowiec, o eparhie situată în provincia ecleziastică 
Częstochowa din Polonia; 

 Participă la Conferința președinților;  

 Participă la conferința de presă despre Brexit. 
 

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

 

Luni, 5 martie 2018  

 Reuniunea tripartită a membrilor Parlamentului European din Regatul Unit al Marii Britaniei, ai Camerei Comunelor şi ai Camerei Lorzilor (Londra, 
Regatul Unit).  

Luni – marți, 5 – 6 martie 2018 

 Vizita delegației funcționarilor din Parlamentul național al Republicii Irlanda, Oireachtas, (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 7 martie 2018  

 Vizita delegaţiei Comisiei permanente pentru finanţe din Parlamentul Norvegiei (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 8 martie 2018  

 Reuniunea interparlamentară organizată cu ocazia Zilei internaţionale a femei 2018 cu tema: „Responsabilizarea femeilor și a fetelor în domeniul 
media și TIC: Cheia pentru viitor” (Bruxelles, Belgia); 

Joi - vineri, 8 - 9 martie 2018  

 Reuniunea Comitetului executiv ECPRD (Budapesta, Ungaria). 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs: 

Luni, 5 martie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru mediu (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 6 martie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe pe tema apărării 
(Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 8 - 9 martie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru justiţie şi afaceri interne 
(Bruxelles, Belgia). 

Din agenda săptămânii în curs - 

Dimensiunea parlamentară: 

Marți, 6 martie 2018 

 Conferinţa cu tema „Urmează-ți ideile – devin-o antreprenor” 
(Sofia, Bulgaria). 

Vineri, 8 martie 2018 

 Evenimentul cu tema: „Accesul și calitatea serviciilor publice: 
dezbaterea privind calitatea vieții” (Bruxelles, Belgia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk: 

 

Miercuri, 7 martie 2018 

 Va primi în vizită oficială pe Şeicul Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir al Statului Qatar, la Bruxelles. 

 Va avea o întâlnire cu dl Tshering Tobgay, prim-ministru din Regatul Bhutan. 

Joi, 8 martie 2018 

 Întâlnire cu Tadeusz Pieronek, episcop ecumenic la Episcopia romano-catolică din Sosnowiec, o eparhie situată în provincia ecleziastică 
Częstochowa din Polonia; 

 Va avea o întâlnire cu dl Giorgi Margvelashvili, președintele Republicii Georgia (Bruxelles, Belgia); 

 Va avea o întâlnire cu dl Leo Varadkar, prim-ministru al Republicii Irlanda (Dublin, Irlanda). 
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