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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

Luni, 18 iunie 2018 

- Dna Mariya Gabriel, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru economie digitală și societate digitală va primi vizita dlui Dacian 
Cioloș, fost prim-ministru al României și fost membru al Comisiei Europene. 

Marţi, 19 iunie 2018 

- Conferința cu tema: „DIGITAL4HER, va fi organizată de dna Mariya 
Gabriel, membru al Comisiei Europene responsabil pentru economie digitală 
și societate digitală (Bruxelles, Belgia);  

- Conferința la nivel înalt privind competențele în materie de apărare 
(Bruxelles, Belgia); 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va participa la conferinţa cu tema: „Economia sustenabilă 
în Europa: Politicile publice menite să consolideze dezvoltarea durabilă în 
Europa” (Bruxelles, Belgia); 

- Dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene din 
România va avea o serie de întâlniri cu membrii ai Comisiei Europene, după 
cum urmează: 

 cu dl Maroš Šefčovič, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru uniunea energiei; 

 cu dl Günther H. Oettinger, membru al Comisiei Europene, 
responsabil pentru buget și resurse umane; 

 cu dna Margrethe Vestager, membru al Comisiei Europene, 
responsabil pentru concurență; 

 cu dl Carlos Moedas, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru cercetare, știință și inovare; 

 Cu dna Mariya Gabriel, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru economie digitală şi societate digitală.   

Miercuri, 20 iunie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni;  

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va primi vizita dnei Klára Dostálová, ministrul pentru 
Dezvoltare Regională din Republica Cehă, după ce aceasta şi-a depus 
mandatul.  
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 18 iunie 2018 

- Îi va fi decernat premiul „the Georg Meistermann Prize”, de către 
Stiftung Stadt Wittlich (Wittlich, Germania).  

Marţi, 19 iunie 2018 

- Va primi vizita dnei Fofi Gennimata, președintele Partidului Mișcării 
pentru schimbare și membru al Parlamentului grec; 

- Va primi vizita dlui Klaus Regling, directorul Agenției Mecanismului 
european de stabilitate (MES); 

- Va primi vizita unei delegații din cadrul Comisiei de finanțe din 
Bundestag (Germania); 

- Va avea întâlniri cu membrii Mesei Rotunde a industriașilor (ERT), la 
care vor participa și dna Angela Merkel, cancelarul Germaniei și dl 
Emmanuel Macron, președintele Franței (Meseberg, Germania). 

Miercuri, 20 iunie 2018 

- Împreună cu membrii Colegiului comisarilor va primi vizita dlui 
Édouard Philippe, prim-ministrul Franței; 

- Va avea o întrevedere cu dna Sushma Swaraj, ministrul afacerilor 
externe din India.  

Joi - vineri, 21 - 22 iunie 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Leo Varadkar, prim-ministrul Irlandei; se va 
adresa Camerelor comune din cadrul Oireachtas; va primi titlul „Doctor 
honoris causa” din partea Universității Naționale din Irlanda (Dublin, 
Irlanda). 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Luni, 18 iunie 2018 

 Va prezida reuniunea ministerială anuală a Uniunii Europene -G5 Sahel, la Bruxelles. 

Joi, 21 iunie 2018 

 Va prezida prima sesiune a Consiliului de asociere UE- Armenia, la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a dlui Edward Nalbandian, ministrul Afacerilor Externe al Armeniei; 

 Va primi vizita oficială a dlui Mohammed bin Abdulrahman al Thani, viceprim-ministru şi ministru Afacerilor Externe al Statului Qatar, la Bruxelles. 

Vineri, 22 iunie 2018 

 Va găzdui evenimentul cu tema „ Clima, pace şi securitate – timpul pentru acţiune”, la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 18 - 24 iunie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare. 

- Conferința președinților PE. Conferința va avea loc la Viena, în 
data de 19 iunie a.c., în vederea pregătirii pentru viitoarea Președinție 
austriacă a Consiliului UE. Liderii Parlamentului European se vor întâlni cu 
reprezentanții guvernului federal austriac, cu președintele Republicii 
Austriece, dl Alexander Van der Bellen, precum și cu reprezentanții 
Consiliului Național austriac (Parlamentul). Aceștia vor discuta despre 
migrație și frontierele externe, despre bugetul pe termen lung al UE (CFM), 
precum și despre ocuparea forței de muncă și Balcanii de Vest. De 
asemenea, vor participa la o dezbatere cu studenții și tinerii austrieci.  

- Reforma UE în materie de drepturi de autor. Propuneri 
legislative, în vederea actualizării normelor actuale ale UE privind drepturile 
de autor, vor fi supuse votului, în data de 20 iunie a.c., în cadrul Comisiei 
pentru afaceri juridice.  

- Rezistența la antimicrobiene. Comisia pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară va contribui la crearea unui Plan de acțiune 
pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene (RAM). Conform 
estimărilor, RAM cauzează 25.000 de decese și costuri suplimentare de 1.5 
miliarde de euro în domeniul sănătății, în fiecare an în UE, din cauza unor 
factori precum utilizarea inadecvată a antibioticelor la oameni și utilizarea 
excesivă în uzul veterinar, precum și a condițiilor precare de igienă în 
unitățile medicale sau în lanțul alimentar.  

- Migrația: Traficul de femei și copii. Va avea loc o dezbatere 
privind identificarea modalităților de combatere a traficului de persoane, în 
special de femei și copii, la care vor participa reprezentanți ai Organizației 
Internaționale pentru Migrație (OIM), ai Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) și ai Europol, precum și coordonatorul UE 
pentru combaterea traficului de persoane și alți experți. De asemenea, în 
data 21 iunie a.c., Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne va 
discuta despre raportul Europol privind introducerea ilegală de migranți.  

- Relațiile dintre UE și China. Membrii Comisiei pentru afaceri 
externe îndeamnă statele membre să rămână unite împotriva Chinei, în 
încercarea acesteia de a prelua controlul asupra infrastructurii strategice a 
Europei. 

- Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE. Deputații din 
Parlamentul European și membrii grupului statelor din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific (ACP) se vor reuni pentru cea de a 35-a sesiune a 
Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, la Bruxelles, pentru a discuta despre 
migrație, creșterea demografică, combaterea xenofobiei, a rasismului și a 
discriminării, combaterea terorismului internațional și a crizei umanitare din 
Sudanul de Sud. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home.html
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Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Duminică – marți, 17 – 19 iunie 2018 

- A  59- a reuniune plenară a COSAC (Sofia, Bulgaria). 

Marți, 19 iunie 2018 

- Membrii Bundestag-ului vor avea o întâlnire cu membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 21 - 22 iunie 2018 

- Seminarul ECPRD cu tema: „Cercetarea parlamentară în era digitală” (Londra, Regatul Unit al Marii Britanii). 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A  

  CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni , 18 iunie 2018 

 Reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit  

 

Joi, 21 iunie 2018 

 Consiliul de parteneriat UE-Armenia 

 Consiliul  Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (Politică  socială și sănătate) 

Vineri, 22 iunie 2018 

 Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (Politică  socială și sănătate) 

 Consiliul Afaceri Economice și Financiare 
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