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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Din agenda săptămânii 

Marţi, 2 octombrie 2018 

- Reuniunea săptămânală  a Colegiului comisarilor europeni. 

Miercuri, 3 octombrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională va participa la un grup de lucru împreună cu dl Yiannis 
Dragasakis, ministrul economiei şi dezvoltării din Grecia şi cu dl Stathis Giannakidis, ministru adjunct al economiei şi dezvoltării din Grecia (Atena, Grecia); 

- Dl Johannes Hahn, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri va avea o convorbire bilaterală 
referitoare la extindere cu dl Dănuţ Sebastian Neculăescu, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Afaceri Externe din România. 

Joi, 4 octombrie 2018 

- Dna Corina Creţu va vizita în Grecia mai multe proiecte finanţate din fonduri europene printre care linia de cale ferată Tihorea-Lianokladi-
Domokos şi reabilitarea lacului Karla. 
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 1 octombrie 2018  

- Va participa la cel de-al 1000-lea „Dialog cu cetăţenii” împreună cu dl Winfried Kretschmann, ministru-preşedinte al Landului Baden-
Württemberg (Freiburg, Germania). 

Marţi, 2 octombrie 2018 

- Va susţine un discurs în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European, privind pregătirile Comisiei Europene înaintea reuniunii Consiliului 
European din octombrie a.c. 

Joi, 4 octombrie 2018 – Viena, Austria 

- Va susţine un discurs cu ocazia comemorării centenarului fondării Republicii Austria; 

- Va avea o întâlnire cu dl Erwin Pröll, fost landeshauptmann în Austria Inferioară; 

- Va participa la „Dialogul cu cetăţenii” împreună cu dl Wolfgang Katzian, președintele Federației Sindicatelor din Austria (Österreichische 
Gewerkschaftsbundes). 

Vineri, 5 octombrie 2018 – Viena, Austria 

- Va avea o întâlnire cu reprezentanți din comunitatea evreiască de la Viena. 

 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Joi,  4 octombrie 2018 

- Va participa la reuniunea NATO a miniștrilor apărării , la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 1 – 7 octombrie a.c., deputații europeni  își vor desfășura activitatea în ședința plenară a Parlamentului European, la Strasbourg – Franța.  

 

 Mass-media audiovizuale. Deputații europeni vor vota, în data de 2 octombrie a.c., un raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață. Noile reguli se vor 
aplica radiodifuzorilor, dar și platformelor on-line Netflix, YouTube sau Facebook, precum și pentru difuzarea în direct pe platforme de partajare video.  

 Reuniunea liderilor UE. Deputații europeni vor avea pe ordinea de zi, în data de 2 octombrie a.c., pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-
19 octombrie a.c., de la Bruxelles. Reprezentanții Consiliului şi ai Comisiei vor face declaraţii despre prioritățile pe care le vor prezenta și care se vor concentra 
asupra migrației, securității interne și stadiului negocierilor asupra termenilor acordului de retragere al Regatului Unit (cu o durată mai mare de 6 luni).  

 Sprijinul acordat Turciei. Deputații europeni vor vota, în data de 2 octombrie a.c., proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 
2018 - Anularea rezervei legate de sprijinirea Turciei prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de 
vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente, cu scopul de a anula suma de 70 milioane euro din fondurile de preaderare destinate 
Turciei, deoarece nu au fost făcute îmbunătățiri în ceea ce privește respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului și a libertății presei.  

 Mașini ”curate” până în 2030.  Parlamentul European va dezbate și vota, în data de 2 și 3 octombrie a.c., un document referitor la noile standarde 
de performanță privind emisiile pentru autoturismele din noua generație și pentru vehiculele utilitare ușoare. Acesta stabilește ca obiectiv 45% pentru 
standardele de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturismele noi până în anul 2030, și un obiectiv intermediar de 20% până în 2025, propus de Comisia 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI).  

 Dezbatere privind viitorul Europei. Dl Jüri Ratas, prim-ministru al Estoniei, va fi cel de-al zecelea șef de stat sau de guvern, care va continua seria 
dezbaterilor privind „Viitorul Europei”, în data de 3 octombrie a.c. La dezbatere vor participa președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker. Dl Antonio 
Tajani, președintele PE, și dl Jüri Ratas, care vor adresa un mesaj comun reprezentanților presei după dezbatere. 

 Combaterea actelor de crimă organizată. Deputații europeni vor dezbate și vota, în data de 3 și 4 octombrie a.c.,  noile norme care vor facilita și 
simplifica procedura statelor membre ale UE de a cere reciproc înghețarea bunurilor infracționale sau confiscarea proprietăților infracționale pentru a reduce 
finanțarea terorismului și a crimei organizate.  



 

6 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Luni, 1 octombrie 2018 

 Va prezida lucrările din deschiderea sesiunii plenare și la reluarea ordinii de zi;  

 Va participa la ședința Biroului. 
 

Marți, 2 octombrie 2018 

 Va prezida plenul Parlamentului European la dezbaterile privind pregătirea reuniunii Consiliului European din 18 și 19 octombrie 2018;  

 Întrevedere și întâlnire bilaterală cu dl Milo Đukanović, președintele Muntenegrului; 

 Va prezida plenul Parlamentului European la alocuțiunea dlui Milo Đukanović, președintele Muntenegrului, după care vor participa la declarații de 
presă; 

 Întâlnire cu dna Cecilia Malmström, comisarul european responsabil  pentru comerț.  
 

Miercuri, 3 octombrie 2018 

 Întrevedere bilaterală cu dl Juri Ratas, prim-ministru al Estoniei; 

 Va prezida plenul Parlamentului European la dezbaterea privind „Viitorul Europei” susținută de dl Juri Ratas, prim-ministru al Estoniei, după care 
vor participa la declarații de presă. 

 
 

Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE

Luni – marți, 1 - 2 octombrie 2018 

- Cel de-al 7-lea Forum european al turismului (Viena, Austria). 

Marți, 2 octombrie 2018 

- Conferința UE la nivel înalt cu tema: „Fondul european de 
apărare - Factor determinant pentru cercetarea și inovarea în domeniul 
apărării” (Viena, Austria). 

Miercuri, 3 octombrie 2018 

- Vizita dlui Marek Kuchcinski, Mareşal al Seim-ului polonez cu 
ocazia expoziției aniversare a „Celor 550 de ani de parlamentarism polonez” 
(Strasburg, Franţa); 

- Conferința la nivel înalt privind energia și dezvoltarea 
durabilă (Viena, Austria). 

Miercuri - joi, 3 – 4 octombrie 2018 

- Summit-ul european al aviației cu tema: „Către nivelul 
următor” (Viena, Austria). 

Miercuri - vineri, 3 – 5 octombrie 2018 

- Conferința internațională pentru energia durabilă, ediția 
2018 (Viena, Austria). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 1 octombrie 2018 

 Reuniunea Eurogrup (Luxemburg). 
 

Marți, 2 octombrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare (Luxemburg). 
 

Vineri, 5 octombrie 2018 

 Reuniunea informală a miniştrilor comerţului. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk  

 

Vineri, 6 octombrie 2018  

- Va susține un discurs în cadrul unei Conferinței internaționale cu tema: „Rolul bisericii catolice în procesul de integrare europeană” (Cracovia, Polonia). 
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