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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Din agenda săptămânii 

Marţi, 11 septembrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Dl Vytenis Andriukaitis, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru sănătate şi siguranţă alimentară va participa la reuniunea informală a 
miniştrilor sănătăţii din UE. Acesta va avea întrevederi separate cu dl James 
O'Shaughnessy, subsecretar de stat pentru sănătate în Regatul Unit al Marii 
Britanii şi al Irlandei de Nord  și cu dna Sorina Pintea, ministrul sănătăţii din 
România (Viena, Austria). 

Joi, 13 septembrie 2018 

- Dl Phil Hogan, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală va efectua o vizită în Bucureşti, România. Va 
avea întâlniri cu dna Viorica Dăncillă, prim-ministru al României, cu dl Petre 
Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și cu membrii 
celor două comisii pentru agricultură din Parlamentul României; 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va participa la conferinţa la nivel înalt pe tema: „Regiunile 
carbonifere din România în perioada de tranziție energetică” (Petroșani, 
Romania). 

 

 

 

 

Vineri, 14 septembrie 2018 

-  Dl Phil Hogan și dna Corina Crețu vor participa la un „Dialog cu 
cetățenii” pe tema: „Un buget modern pentru o Uniune mai puternică”- 
alături de dl Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din 
România (Cluj-Napoca, România); 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va vizita un proiect realizat din fonduri europene la  Cluj-
Napoca - „D.A. Cattle Farm”. 

Sâmbătă, 15 septembrie 2018 

- Dna Corina Creţu va efectua o vizită de lucru la Turda și la Alba Iulia 
în cadrul căreia va avea întâlniri cu primarul Cristian Octavian Matei și cu 
primarul Mircea Hava. Va vizita proiectul UE „Salina Turda” și cetatea „Alba 
Carolina”. Va avea întâlniri cu dl Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, 
cu dl Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și membru al 
Comitetului Regiunilor (CoR), cu dl Nicolaie Moldovan, administratorul 
public al municipiului Alba Iulia. 
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 10 – 12 septembrie 2018 

- Va avea o întrevedere cu liderii grupurilor politice din Parlamentul 
European (Strasbourg, Franța). 

- Marți, 11 septembrie 2018 

- Va participa la ședința în plen la Parlamentul European, cu prilejul 
dezbaterii privind „Viitorul Europei”, la care a fost invitat  prim-ministrul 
Republicii Elene, dl Alexis Tsipras. 

Miercuri, 12 septembrie 2018 

- Va susține în fața plenului Parlamentului European discursul anual 
referitor la „Starea Uniunii” (Strasbourg, Franța)

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

Joi, 13 septembrie 2018 

 Va primi vizita oficială a dnei Jane Holl Lute, Reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru Cipru.  
 

Vineri, 14 septembrie 2018 

 Va prezida reuniunea informală a miniștrilor de afaceri externe privind cooperarea pentru dezvoltare, la Bruxelles.  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 10 – 16 septembrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare și a sesiunii plenare a  Parlamentului 
European, la Strasbourg, Franța.    

 Plen 

 Dezbaterea privind Viitorul Europei, cu participarea prim-ministrului Republicii Elene, dl Alexis Tsipras,  în data de 11 septembrie a.c. Va fi cel de-al 
9-lea lider european care a fost invitat în Parlamentul European pentru a participa la dezbaterea organizată pe această temă. După plen, președintele 
Parlamentului European, dl Antonio Tajani, și prim-ministrul Alexis Tispras vor susține o conferință de presă.  

 Corpul european de solidaritate. Deputații europeni vor vota, în data de 11 septembrie a.c., propunerea de regulament referitoare la instituirea 
noului Corp european de solidaritate care va oferi oportunități de voluntariat tinerilor din UE pentru activitățile legate de educație, sănătate, protecția mediului, 
prevenirea dezastrelor, furnizarea produselor alimentare și nealimentare, primirea și integrarea imigranților și solicitanților de azil. 

 Starea Uniunii. Cu 8 luni înainte de alegerile europene din mai 2019 deputații europeni vor discuta despre bilanțul realizărilor Comisiei Juncker. 
Președintele Comisiei Europene va susține cel de-al patrulea și ultimul discurs  privind „Starea Uniunii", în plenul  Parlamentului European, în 12 septembrie a.c.  

 Ungaria. Deputații europeni vor dezbate în data de 12 septembrie a.c., în prezența premierului Viktor Orbán, situația statului de drept în Ungaria, 
înainte de a decide dacă UE trebuie să acționeze pentru a contracara riscul unei încălcări grave a valorilor UE. Ar fi pentru prima dată când Parlamentul 
European ar lua inițiativa de a recomanda activarea articolului 7 pentru un stat membru.  

 Noi reguli privind drepturile de autor. Deputații europeni vor dezbate și vor vota, în data de 12 septembrie a.c., propunerea de directivă privind 
drepturile de autor pe piața unică digitală, după ce, în luna iulie a.c., PE a decis să reia discuțiile pe marginea propunerii și amendamentelor Comisiei pentru 
afaceri juridice.  

 Comisii   

 Emisiile CO2.  Legislația care stabilește standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale 
ușoare noi  -  limite mai stricte privind emisiile de CO2 provenite de la autoturisme și camionete noi, va fi supusă la vot în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (ENVI), în data de 10 septembrie a.c. Propunerea inițială de regulament stabilește o reducere cu 30% a emisiilor de CO2 pentru 
autoturismele noi până în anul 2030, dar se dorește o ridicare a obiectivul până la 50% și stimularea absorbției pe piață a mașinilor electrice. 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/ENVI/ENVI(2018)0910_1/sitt-8652098
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201809/ENVI/ENVI(2018)0910_1/sitt-8652098
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Din agenda președintelui Parlamentului European, dl 

Antonio Tajani: 

 

Luni, 10 septembrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului Parlamentului European la 
reluarea sesiunii; 

 Va participa la ședința Biroului;  
 Va avea o întrevedere cu dl Alexis Tsipras,  prim-ministru al 

Republicii Elene.  

 

Marți, 11 septembrie 2018  

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind „Viitorul 
Europei” susținută de dl Alexis Tsipras,  prim-ministrul elen; 

 Va avea o serie de discuții bilaterale cu dl Michel Aoun, 
președintele Republicii Libaneze; 

 Va  prezida lucrările plenului în timpul susținerii alocuțiunii  
dlui Michel Aoun, președintele Republicii Libaneze; 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea privind situația din 
Ungaria susținută de dl Viktor Orbán, prim-ministru al Ungariei; 

 Va participa la seminarul cu tema: „Starea Uniunii - alegerile 
UE din 2019: Acționăm în prezent pentru a modela viitorul”; 

 Va participa la reuniunea Grupului de contact privind cadrul 
financiar multianual post 2020 și resursele proprii; 

 Va avea o întrevedere cu dl Josep Borrell, ministrul afacerilor 
externe și cooperării din Spania.  

 

Miercuri, 12 septembrie 2018 

 Va prezida lucrările plenului la dezbaterea referitoare la 
Starea Uniunii, document prezentat de Președintele Comisiei Europene dl 
Jean-Claude Juncker; 

 Va participa la o întâlnire cu arhiepiscopul Jean-Claude 
Hollerich, președintele Comisiei Episcopatelor din Comunitatea Europeană 
(COMECE).  

 

Joi, 13 septembrie 2018 

 Va participa la un dialog cu cetățenii europeni pe Facebook; 

 Va participa la Conferința președinților; 

 Va  prezida lucrările plenului în timpul susținerii alocuțiunii  
dlui Zoran Zaev, prim-ministru al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.  

 
 
 

Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul 

European și parlamentele naționale ale statelor 

membre ale UE 

Marți - miercuri, 11 – 12 septembrie 2018 

- Vizita unei delegații a Adunării Naționale Franceze (Strasbourg). 

Miercuri – joi, 12 – 13 septembrie 2018 

- Vizita unei delegații din Parlamentul Finlandei - Eduskunta 
(Strasbourg). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A  

  CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni – marți, 10 – 11 septembrie 2018 

 

 Reuniunea informală a miniștrilor sănătății (Viena, Austria).  

 

Joi, 13 septembrie 2018 

 
 Ziua europeană dedicată sensibilizării publicului cu privire la fluviul Dunărea (Viena, Austria); 

 Conferința privind securitatea și migrația – promovarea parteneriatului și a rezilienței (Viena, Austria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda președintelui, dl Donald Tusk 

 

Luni, 10 septembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dl Giusseppe Conte, prim-ministrul Italiei (Roma, Italia). 

 

Marți, 11 septembrie 2018  

- Va avea o întâlnire cu dna Angela Merkel, cancelarul federal german (Berlin, Germania). 
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