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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii: 

Marţi, 3 aprilie 2018 

- Dl Carlos Moedas, comisar european responsabil pentru cercetare, ştiinţă şi inovare va participa la o sesiune de „Dialog cu cetăţenii” cu tema „Viitorul 
Europei” (Évora, Portugalia); 

- Dna Věra Jourová, comisar european responsabil pentru justiţie, consumatori, antreprenoriat şi IMM-uri va participa la o sesiune de „Dialog cu cetăţenii” 
cu tema „Viitorul Europei (Brno, Republica Cehia). 

Joi, 5 aprilie 2018 

- Dna Margrethe Vestager, comisar european responsabil pentru concurenţă va participa la o sesiune de „Dialog cu cetăţenii”, în care se vor dezbate 
subiecte precum, „Viitorul Europei”, politica UE în domeniul concurenţei şi alte subiecte aflate pe agenda europeană (Copenhaga, Danemarca). 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii:  

În perioada  2-8 aprilie a.c., deputații europeni vor activa în cadrul delegațiilor externe.   

 

 AFET  / Ucraina și Moldova - Coreea de Sud și Japonia. O 
delegație a membrilor Comisiei pentru afaceri externe (AFET) se va deplasa 
la Chișinău – în Moldova și la Kiev – în Ucraina, în perioada 2-6 aprilie a.c.,  
pentru a evalua punerea în aplicare a Acordurilor de asociere ale UE, în 
special situația statului de drept, buna guvernare, libertatea presei, reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției. De asemenea, deputații europeni vor 
analiza modul în care acordurile comerciale bilaterale cu UE se desfășoară în 
realitate. De asemenea, membrii Comisiei AFET vor vizita  Seul – Coreea de 
Sud, și Tokyo – Japonia,  în aceeași  perioadă, pentru a discuta cu cei doi 
parteneri strategici ai democrației din regiunea Asiei de Est. 

 DROI / Nigeria. O delegație a Subcomisiei pentru drepturile 
omului (DROI) se va afla, în perioada 3-5 aprilie a.c., în Nigeria - Abuja, Lagos 
- pentru a examina o serie de încălcări ale drepturilor omului, traficului de 
persoane și despre nereguli în ceea ce privește migrația. Membrii delegației 
se vor întâlni cu reprezentanți politici și religioși, membri ai societății civile și 
ai mass-mediei, precum și cu organizații umanitare. De asemenea, deputații 
europeni vor vizita Centrul de resurse pentru migrație și facilitățile 

proiectului finanțat prin IEDDO, menit să protejeze potențialii migranți 
împotriva traficului uman, în special copiii și femeile,.  

 AGRI / Brazilia. O delegație a Comisiei pentru agricultură 
(AGRI) se va deplasa, în perioada 3-5 aprilie a.c., în Brazilia pentru a examina 
ce s-a făcut până în prezent pentru a asigura siguranța exporturilor de carne 
de vită în UE. Deputații europeni se vor întâlni cu ministrul agriculturii, cu 
parlamentari  și cu cercetători. De asemenea, vor vizita ferme de bovine și 
abatorul din statul Mato Grosso.   

 Delegați PE în Cipru. Pentru a evalua progresul investigațiilor 
din cadrul Comisiei pentru persoanele dispărute din Cipru (CMP), o 
delegație a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) , 
condusă de Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), se va deplasa în Cipru, în 
perioada 3-5 aprilie a.c. Comisia CMP este un organism bi-comunitar înființat 
în 1981, cu obiectivul principal de a recupera, identifica, și a ajuta la 
reîntoarcerea la familii a rămășițelor persoanelor care au dispărut în timpul 
luptelor intercomunale din 1963 până în 1964 și în timpul evenimentelor din 
1974. Delegația va avea întâlniri cu șeful forței de menținere a păcii a ONU 
din Cipru, cu membrii Comisiei pentru persoanele dispărute, cu ministrul 
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afacerilor externe și comisarul prezidențial pentru probleme umanitare. De 
asemenea, membrii delegației vor vizita Laboratorul antropologic CMP și 
Camera Reprezentanților și se vor întâlnii cu rudele persoanelor dispărute.  

 SEDE/ Bosnia și Herțegovina. O delegație a Subcomisiei 
pentru securitate și apărare (SEDE) se va deplasa la Sarajevo, Bosnia și 
Herțegovina, în perioada 3-5 aprilie a.c., pentru a vizita teatrul de operațiuni 
Althea (EUFOR). 

 PECH în Mauritania. Membrii Comisiei pentru pescuit (PECH) 
se vor întâlni, în perioada 3-5 aprilie a.c.,  cu președintele Mauritaniei, cu 
omologilor din Mauritania și cu ministrul economiei maritime și al 
pescuitului. De asemenea, vor vizita  centrul de instruire și calificare a 
pescarilor din Nouakchott și vor organiza reuniuni la Nouadhibou cu 
reprezentanții naționali și regionali. 

 Delegația DLAT / Panama. Deputații europeni se vor deplasa 
în Panama, în perioada 3-6 aprilie a.c., unde vor participa la reuniunile 
comisiilor parlamentare permanente ale Adunării Parlamentare euro-latino-
americane (DLAT). Relațiile comerciale dintre cele două blocuri și țările din 
afara UE, cooperarea bilaterală, în special în domeniul cercetării și aviației, 
lupta împotriva impunității și a lichidării banilor, modalitățile de reducere a 
inegalităților, precum și tensiunile politice din țări cum ar fi Venezuela sunt 
câteva dintre subiectele care vor fi abordate în timpul dezbaterilor. 

 EMPL / Canada. O delegație a Comisiei pentru ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale (EMPL) se va deplasa la Ottawa și Toronto – 
Canada, în perioada 3-6 aprilie a.c. Deputații europeni se vor întâlni cu cei 
implicați în domeniul afacerilor internaționale din Programul de muncă 
canadian pentru a discuta despre negocierea și punerea în aplicare a 
acordurilor internaționale de cooperare în domeniul muncii. Vizita delegației 
la Ministerul muncii din Ontario va fi o oportunitate de a studia noile 
tehnologii și „platforma economiei”, precum și modul în care acestea 
afectează sistemele de ocupare și de securitate socială.  

 CONT / Letonia și Lituania. O delegație a deputaților din 
Comisia pentru control bugetar (CONT), condusă de președintele comisiei 
Ingeborg GRÄSE, se va deplasa în Letonia și Lituania, în perioada 3-6 aprilie 
a.c., pentru a vizita site-urile de proiecte ale UE din cele două țări baltice și 
pentru a se întâlni cu parlamentari, oficiali guvernamentali și alte părți 
interesate din aceste două state. 

 REGI / Slovenia. Membrii Comisiei pentru dezvoltare 
regională (REGI) se vor întâlni cu primarul orașului Ljubljana, capitala 
europeană verde din 2016. Ei vor vizita mai multe proiecte care sunt 
cofinanțate de către Uniunea Europeană. De asemenea, deputații europeni 
vor participa la întâlniri cu președinții Asociațiilor municipalităților și 
orașelor din Slovenia, cu vice-președintele Adunării Naționale, cu membrii 
comisiilor pentru economie și afaceri europene, precum și cu primarii din 
regiunea Posavje. 

 IMCO / Florența și Livorno. O delegație a Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) se va deplasa la Florența și 
Livorno – Italia, în perioada 4-6 aprilie a.c. , pentru  a face vizite de lucru 
unor companii și pentru a se întâlni cu producătorii locali mici, reprezentanți 
ai unor multinaționale, autorități locale și naționale, asociații ale 
consumatorilor și experți. Membrii delegației vor avea un schimb de opinii 
privind supravegherea pieței. În portul Livorno, delegația se va întâlni cu 
autoritățile vamale unde vor dezbate subiecte privind controalele vamale, 
lupta împotriva contrafacerii și rolul porturilor în apărarea integrității pieței 
unice. Regiunea Toscana este una dintre cele mai importante regiuni 
industriale din Europa, binecunoscuta pentru producția sa agricolă.  

 Alegeri / Muntenegru. O delegație a Parlamentului European 
se va constitui și se va deplasa, în perioada 5-8 aprilie a.c., în misiune de 
observare a alegerilor prezidențiale care vor avea loc în Muntenegru pe 8 
aprilie a.c. 

 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dlat/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dlat/home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

 

Luni,  2 aprilie 2018 

-  „Muzica Europei: Irlanda”. „Muzica Europei" reprezintă o serie de 28 de concerte conţinând creaţii muzicale din cele 28 de state membre ale Uniunii 
Europene, care se vor desfăşura la Sofia, în Bulgaria; 

- Concertul sopranei Alexandrina Pendachanska însoţită de orchestra Operei de stat din Plovdiv, condusă de dirijorul Martin Pamteleev (Sofia, Bulgaria). 

 

Duminică, 8 aprilie 2018 

- Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a romilor vor avea loc o serie de spectacole (Sofia, Bulgaria).  
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