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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

Marţi, 24 aprilie 2018 

- Dl Vytenis Andriukaitis, comisarul european responsabil pentru sănătate şi siguranţă alimentară va participa la „Dialogul cu cetățenii” unde se va discuta 
despre viitorul Europei (Viena, Austria); 

- Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională va participa la conferinţa cu tema  „Cum poate politica de coeziune post 2020 
să facă față provocărilor din insulele UE” (Bruxelles, Belgia). De asemenea, va avea o întâlnire cu dna Kajsa Ollongren, viceprim-ministru şi ministru de interne şi 
al relaţiilor din cadrul Regatului Ţărilor de Jos și  cu dl Raymond Knops, secretar de stat pentru afaceri interne și relațiile din Regatul Țărilor de Jos (Haga, Regatul 
Țărilor de Jos). 

Miercuri, 25 aprilie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu reprezentanţii Federaţiei de şah din România. 

Joi, 26 aprilie 2018 

- În cadrul „Dialogului cu cetățenii” dl Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european responsabil pentru moneda euro şi 
dialogul social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital va lua parte la o dezbatere despre viitorul Europei 
(Sofia, Bulgaria); 

- Dna Cecilia Malmström, comisarul european responsabil pentru comerţ împreună cu dna Anne-Mari Virolainen, ministrul finlandez al comerţului şi 
dezvoltării externe vor organiza „Dialogul cu cetățenii” pe tema „UE ca lider al sistemului comercial multilateral bazat pe reguli” (Helsinki, Finlanda); 
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- Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională va avea o serie de întâlniri cu dna Alenka Smerkolj, ministru fără portofoliu, 
director al Biroului guvernamental pentru dezvoltare, proiecte strategice și coeziune din Slovenia, cu dl Peter Gašperšič, ministrul infrastructurii, cu dl Jure 
Leben, secretar de stat în cadrul ministerului infrastructurii. De asemenea, va participa la un grup de lucru în cadrul conferinței „Zilele TNT-T” cu tema: 
„Transportul pentru creștere și locuri de muncă” (Ljubljana, Republica Slovenia). 

Vineri, 27 aprilie 2018 

- Dna Věra Jourová, comisarul european responsabil pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen împreună cu dl Felix Braz, ministrul luxemburghez al 
justiţiei vor organiza „Dialogul cu cetățenii” pentru a discuta despre problemele legate de terorism, crima organizată, infracționalitatea informatică, „discursurile 
motivate de ură” on-line şi răspândirea ştirilor false (Luxembourg). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 23 aprilie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Damdin Tsogtbaatar, ministrul afacerilor externe al Mongoliei. 

Marți, 24 aprilie 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Malcolm Turnbull, prim-ministru al Australiei; 

- Va avea o întrevedere cu dl Filippo Grandi, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi; 

- Împreună cu dl Johannes Hahn, comisarul european responsabil pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii, va primi vizita 
dlui Youssef Chahed, prim-ministrul Republicii Tunisiene; 

- Va avea o întrevedere cu dl José María Aznar, fost prim-ministru al Spaniei. 

Joi, 26 aprilie 2018 

- Se va deplasa în Grecia unde va avea întâlniri cu dl Prokopis Pavlopoulos, președintele Republicii Elene și cu dl Alexis Tsipras, prim-ministr al Republicii 
Elene; Va susține o conferință de presă împreună cu dl Alexis Tsipras; Va participa la sesiunea plenară a Parlamentului elen; Va avea o întâlnire cu dl Kyriakos 
Mitsotakis, liderul partidului "Noua Democrație" (Atena, Grecia). 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

Luni, 23 aprilie 2018 

- Va participa la reuniunea G7 a miniştrilor de externe şi de securitate de la Toronto, Canada. 

Marţi, 24 aprilie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Youssef Chaded, prim-ministrul Tunisiei, la Bruxelles; 

- Va avea o întrevedere cu dl Staffan de Mistura, trimisul special pentru Siria al Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Bruxelles; 

- Va participa la o întâlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile siriene, la Bruxelles. 

Marţi - miercuri, 24 - 25 aprilie 2018 

- Va participa împreună cu dl Johannes Hahn şi va prezida alături de dl Christios Stylianides cea de a doua Conferinţă de la Bruxelles privind „Sprijinirea 
viitorului Siriei şi al regiunii”, la Bruxelles. 

Miercuri, 25 aprilie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Taro Kono, ministrul de afaceri externe al Japoniei, la Bruxelles. 

Vineri, 27 aprilie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Sibusiso Moyo, ministrul de afaceri externe şi comerţ internaţional din Zimbabwe; 

- Va  participa la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO, la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 23 - 29 aprilie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare la Bruxelles – Belgia. 

Extindere. Comisarul european responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri de extindere, Johannes Hahn, este așteptat să prezinte pachetul 
pentru extindere 2018, în cadrul Comisiei pentru afaceri externe (AFET), în data de 23 aprilie a.c. Raportul evaluează reformele din Balcanii de Vest și Turcia, 
precum și dacă aceste țări sunt ”mai aproape” de UE. 

UE – Tunisia. Prim-ministrul tunisian, Youssef Chahed, va fi prezent, în data de 24 aprilie a.c., la lucrările Comisiei pentru afaceri externe (AFET) pentru un schimb 
de opinii cu deputații europeni despre sprijinul pe care UE îl acordă tranziției democratice din Tunisia, readmisia migranților și facilitarea vizelor, precum și 
accesul produsele tunisiene pe piețele UE. De asemenea, va fi abordat subiectul negocierilor cu Tunisia privind Acordul de liber schimb cuprinzător și profund 
(ALECA), negocieri care au fost reluate la 23 aprilie a.c. 

Locuri de muncă / Caterpillar. Comisia pentru bugete (BUDG) va vota,în data de 24 aprilie a.c., mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare cu suma 
de 4.6 milioane euro pentru foștii lucrători Caterpillar din Belgia. Acest lucru ar trebui să faciliteze reintegrarea pe piața muncii a unui număr de 2.287 de 
angajați care au fost concediați de fabricile belgiene ale producătorului de mașini de construcții și de mai mulți furnizori, în cursul anului 2017. 

Sistemul de azil. Reguli de instituire a unei singure proceduri de azil vor fi susținute în UE, cu scopul evitării așa-numitelor „cumpărători de azil” și vor fi votate de 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în data de 25 aprilie a.c. Noile reguli ar trebui să simplifice și să scurteze procedurile de azil, să 
includă garanții pentru solicitanții de azil. De asemenea, ar putea introduce în întreaga UE, definirea conceptului de o țară terță sigură din afara UE. 

Viitorul nostru digital: Parlamentarii europeni vor participa la o  conferință la nivel înalt  care va avea loc la Parlamentul European, în 25 aprilie a.c., unde vor 
discuta cu experți, lideri politici, reprezentanți din industrie, din domeniul de înaltă tehnologie, inclusiv de la Google și Facebook, și alte părți interesate, despre 
actualele provocări și oportunități din societatea digitală, dar și despre cum să mobilizeze investițiile, să stimuleze inovarea și să asigure o platformă economică 
on-line și mediul de afaceri. Președintele PE, Antonio Tajani, și comisarul european responsabil pentru economie și societatea digitală - Mariya Gabriel, vor 
susține discursurile din deschiderea conferinței. Evenimentul va fi urmat de o conferință de presă.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/AFET/AFET(2018)0423_1/sitt-7900781
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/AFET/AFET(2018)0423_1/sitt-7900781
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/BUDG/BUDG(2018)0423_1/sitt-7882013
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/LIBE/CJ01(2018)0425_1P/sitt-8310640
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Anti-terorism. Motivele care stau în spatele radicalizării și a fenomenului  luptătorilor străini, radicalizarea on-line și cea din penitenciare, vor fi subiecte abordate 
de Comisia specială pentru terorism (TERR) și experți din domeniu, în data de 27 aprilie a.c. Deputații europeni vor discuta și despre calea de urmat pentru a 
preveni și contracara radicalizarea.  

Conform procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55), în data de 24 aprilie a.c. Comisia pentru dezvoltare (DEVE) împreună cu Comisia pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) vor vota proiectul de raport referitor la Punerea în aplicare a documentului de lucru comun al serviciilor 

(SWD(2015)182) - Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 - 

2017/2012(INI) - SWD(2015)182, raportoare: Dubravka Šuica (PPE) şi Linda McAvan (S&D). 

Conform procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55), în data de 25 aprilie a.c. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) 

împreună cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) vor prezenta avizul Serviciului juridic referitor la Aderarea UE la Convenția Consiliului 

Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D) şi Anna 

Maria Corazza Bildt (PPE). 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani:  

Luni, 23 aprilie 2018   

- Va participa la Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană, la Tallinn - Estonia.  

Marți, 24 aprilie 2018 

- Întâlnire cu Cardinalului Bassetti și delegația COMECE (Biserica Catolică din Uniunea Europeană); 

- Întrevedere cu dl José María Aznar, fost prim-ministru al Republicii Spania; 

- Va susține discursul de deschidere la evenimentul „Terorismul cibernetic - este UE pregătită?”; 

- Va susține discursul de deschidere la evenimentul „Strategia Consiliului Europei - Uniunea Europeană astăzi: încă o oportunitate?”; 

- Întâlnire cu dl Youssef Chahed, prim-ministru al Republicii Tunisiene.  

Miercuri, 25 aprilie 2018 

- Va susține discursul de deschidere și discursul de încheiere la conferința la nivel înalt „Viitorul nostru digital: provocarea revoluției digitale”. 

 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/TERR/TERR(2018)0423_1/sitt-7882401
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/119434/DUBRAVKA_SUICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2327/LINDA_MCAVAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124287/CHRISTINE_REVAULT+D'ALLONNES+BONNEFOY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
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Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

 

Luni - marţi, 23 - 24 aprilie 2018 

 Conferinţa Preşedinţilor parlamentelor naţionale din statele membre ale UE (Tallinn, Estonia). 

Marţi, 24 aprilie 2018 

 Reuniunea interparlamentară la nivel de comisii cu tema: „Spre o Politică Agricolă Comună după 2020: viitorul agriculturii şi al alimentelor” (Bruxelles, 
Belgia). 

Miercuri, 25 aprilie 2018 

 Vizita delegaţiei Comisiei permanente pentru comerţ şi industrii din Parlamentul norvegian (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 26 aprilie 2018 

 Vizita dlui Wolfgang Sobotka, preşedinte al Consiliului Naţional al Austriei (Bruxelles, Belgia). 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

  

Din agenda săptămânii în curs  

 

Luni,  23 aprilie 2018 

- Reuniunea informală a miniştrilor pentru ocuparea forţei de muncă, politicii sociale şi sănătăţii cu tema sănătatea (Sofia, Bulgaria). 

Marți - miercuri,  24 - 25 aprilie 2018 

- Conferinţa privind „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii” (Bruxelles, Belgia). 

Vineri,  27 aprilie 2018 

- Reuniunea Eurogrup (Sofia, Bulgaria). 

Vineri - sâmbătă,  27 - 28 aprilie 2018 

- Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor economice și financiare (Sofia, Bulgaria). 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

Luni,  23 aprilie 2018 

-  „Muzica Europei: Suedia”. Evenimentul „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. 

Marți - miercuri, 24 - 25 aprilie 2018 

- Conferința cu tema: „Educația și formarea profesională ca o primă alegere”  (Sofia, Bulgaria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Marți, 24 aprilie 2018  

- Întâlnire cu dl Edi Rama, prim-ministrul Republicii Albania (Tirana, Republica Albania); 

- Întâlnire cu dl Duško Marković, prim-ministrul din Muntenegru (Podgorica, Muntenegru); 

- Împreună cu delegația UE va vizita Muntenegru. 

Miercuri, 25 aprilie 2018 - Belgrad, Republica Serbia 

 Va avea o întâlnire cu dl Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții (BEI);  

 Va avea o întrevedere cu dl Aleksandar Vučić, președintele Republicii Serbia; 

 Va participa la ceremonia de semnare a împrumutului BEI pentru investiții în sistemele de gestionare a traficului aerian; 

 Va participa la cina găzduită de președintele Aleksandar Vučić. 

Joi, 26 aprilie 2018  

- Întrevedere cu dl Hashim Thaçi, președintele Kosovo (Pristina, Kosovo); 

- Întâlnire cu dl Bakir Izetbegović, președintele Bosniei și Herțegovinei, cu dl Mladen Ivanić și cu dl Dragan Čović, membri ai Președinției Bosniei și 
Herțegovinei (Sarajevo, Bosnia și Herțegovina). 

http://www.mae.ro/node/4536
http://www.mae.ro/node/4536
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Vineri, 27 aprilie 2018 

- Întâlnire cu dl Zoran Zaev, premierul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (Skopje, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei); 

- Va participa la Întâlnirea liderilor – „Procesul Brdo-Brijuni” și va susține o conferință de presă comună; 

- Va participa la o cină informală găzduită de dl Gjorge Ivanov, președintele Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. 
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