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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni, 8 octombrie 2018 

- Dl Maroš Šefčovič, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
Uniunea energiei, împreună cu dna Corina Creţu, membru al Comisiei 
Europene responsabil pentru politica regională, vor participa la evenimentul 
cu tema: „Către un parteneriat inter-regional privind bateriile” (Bruxelles, 
Belgia);  

- Dna Corina Creţu, va susține un discurs în cadrul deschiderii oficiale a 
„Săptămânii europene a regiunilor și orașelor” organizat de Comisia 
Europeană la Bruxelles, în Belgia; 

- Dl Maroš Šefčovič, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
Uniunea energiei, va avea o întrevedere cu dl Anton Anton, ministrul 
energiei din România; 
- Dl Miguel Arias Cañete, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru politici climatice şi energie, va avea o întrevedere cu dl Anton Anton, 
ministrul energiei din România. 

 

 

 

Luni - joi, 8 - 11 octombrie 2018 

- Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor1 (Bruxelles, 
Belgia). 

Marţi, 9 octombrie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Dna Corina Creţu va susține un discurs în cadrul reuniunii 
comune a Comisiei pentru dezvoltare regională din Parlamentul 
European și a Comisiei pentru politica teritorială de coeziune și Comisia 
pentru bugetul UE (COTER) din Comitetului Regiunilor, eveniment 
dedicat viitorului politicii de coeziune; 

- Dna Corina Creţu va susține un discurs în deschiderea 
ceremoniei de decernare a premiilor RegioStars (Bruxelles, Belgia) și la 
evenimentul cu tema „Uniunea energiei în mișcare – Politica de 
coeziune în sprijinul regiunilor carbonifere aflate în tranziție” (Bruxelles, 
Belgia).  

Miercuri, 10 octombrie 2018 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
politica regională va susține un discurs în cadrul reuniunii la nivel înalt, 

                                                 
1 Pentru mai multe detalii acesaţi link-ul. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/overview_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/219_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/219_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/docs/EURegionsWeek_factsheet_ro.pdf


 

4 

privind Starea Europei, din cadrul celei de-a 2-a sesiuni cu tema: „Viitorul 
politicilor europene” (Bruxelles, Belgia);  

- Dna Corina Creţu va susține un discurs la finalul evenimentului 
„Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor,” ediția 2018 (Bruxelles, 
Belgia). 

Joi, 11 octombrie 2018 

- Dna Elżbieta Bieńkowska, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri va avea o întâlnire 
cu dl Bogdan Gheorghe Trif, ministrul turismului din România.  

Vineri, 12 octombrie 2018 

- Conferința cu tema: „Bugetul UE pentru viitor: Calea de urmat”, la 
care  vor participa dl Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și 
dl Günther Oettinger, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
buget (Bruxelles, Belgia).  

Duminică, 14 octombrie 2018  

- Dl Christos Stylianides se va afla la București unde va participa, la  un 
exercițiu referitor la modul de protecție civilă (ModEX). 

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, 

dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 8 octombrie 2018  

- Va susține un discurs în cadrul deschiderii „Săptămânii europene a 
regiunilor și orașelor” (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 9 octombrie 2018 

- Va primi vizita dlui Roberto Fico, președintele Camerei Deputaților 
din Italia (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri, 10 octombrie 2018  

- Va primi vizita dlui Marjan Šarec, prim-ministrul Republicii Slovene; 

- Va participa la o cină găzduită de Președinția austriacă a Consiliului 
UE și de președintele grupului de reflexie „Prietenii Europei”, dl Étienne 
Davignon. 

Joi, 11 octombrie 2018  

- Va susține un discurs în deschiderea conferinței cu tema „Viitorul 
Europei este în mâinile noastre”, organizată de către Universitate din Liege, 
în cadrul ciclului de conferințe europene Jean Rey (Liege, Belgia).   

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 

Federica Mogherini 

 

Luni, 8 octombrie 2018 

- Va susține un discurs în cadrul Forumului Regional al Uniunii pentru 
Mediterana, la Barcelona, Spania; 

- Va avea o întrevedere cu  dl António Costa, prim-ministrul 
Portugaliei, la Lisabona. 

Marți, 9 octombrie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl. José Alberto Azeredo Lopes, ministrul 
apărării din Portugalia și cu dl Augusto Santos Silva, ministrul afacerilor 
externe al Portugaliei, la Lisabona; 

http://eu-modex.eu/w/RedCMS/
http://www.hec.ulg.ac.be/fr/hec-liege/fonds-hec/faire-don/cycle-conferences-jean-rey
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- Va susține un discurs la deschiderea Târgului de carte de la Frankfurt 
alături de dl  Mamuka Bakhtadze, prim-ministru al Georgiei, la Frankfurt, 
Germania. 

Miercuri, 10 octombrie 2018 

- Va susține o prelegere cu ocazia primirii titlului ”doctor onorific” de  
la Universitatea din Tampere, Finlanda; 

- Se va afla la Helsinki, Finlanda, unde va avea întrevederi cu dl Juha 
Sipilä, prim-ministrul, dl Timo Suoni, ministrul de externe, dl Martti 
Ahtisaari, fostul președinte al Finlandei şi fondator al Inițiativei de 
gestionare a crizelor (CMI) şi cu dl Alexander Stubb, fost prim-ministru al 
Finlandei şi președinte al CMI . 

Joi, 11 octombrie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Ghassan Salame, Reprezentant special și 
Șef al Misiunii ONU de sprijin pentru Libia; 

- Va susține un discurs în cadrul  Conferinței la nivel înalt privind 
viitoarele misiuni de observări internaționale a alegerilor. Evenimentul este 

organizat de Serviciul European de Acțiune Externă şi de Grupul de 
coordonare a alegerilor din cadrul Parlamentului European (DEG) la 
Parlamentul European, la Bruxelles.  

Vineri, 12 octombrie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dna Louise Arbor, Reprezentant special 
ONU pentru migrație internațională; 

- Va avea o întrevedere cu domnul Sebastián Piñera, președintele 
Chile; 

- Va avea o întrevedere dl. David Beasley, director executiv al 
Programului alimentar mondial; 

- Va avea o întrevedere dl Rashit Meredov, ministrul de externe al 
Turkmenistanului. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În perioada 8 – 12 octombrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare la Bruxelles – Belgia. 

Premiul Saharov 2018. Deputații europeni din comisiile pentru afaceri externe (AFET) și dezvoltare (DEVE) vor vota, în data de 9 octombrie a.c., în cadrul 
unei ședințe comune, lista finală, cu cei trei finaliști ai Premiului Saharov pentru libertate 2018. Câștigătorul premiului, dintre cei trei, va fi anunțat pe data de 25 
octombrie a.c.  

Drepturile pasagerilor feroviari. Membrii Comisiei pentru transport și turism (TRAN) vor vota, în data de 9 octombrie a.c.,  un proiect de raport privind 
drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar din UE pentru a clarifica care sunt informațiile oferite pasagerilor și pentru a îmbunătăți asistența 
persoanelor cu mobilitate redusă. De asemenea, ar introduce proceduri mai clare pentru reclamații și ar scurta perioada de scutiri în care statele membre pot să 
utilizeze, în continuare, normele naționale privind drepturile de proprietate privată pentru serviciile interne.  

Reducerea materialelor plastice de unică folosință. Noi norme privind reducerea gunoiului marin vor fi votate de Comisia pentru Mediu, sănătate publică 
și siguranță alimentară (ENVI), în ședința din 10 octombrie a.c. În raport sunt vizate principalele surse de macro-plastice găsite în mările și plajele din Europa, 
care reprezintă 70% din gunoiul marin. De asemenea, noile norme mai prevăd interzicerea folosirii produselor, cum ar fi tacâmuri de unică folosință, farfuriile de 
plastic, paiele pentru băut, până în anul 2021.  

Facebook / Cambridge Analytica. Ca urmare a întâlnirii cu președintele Facebook, dl Mark Zuckerberg, și a celor trei audieri Cambridge Analytica, Comisia 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va propune, în data de 10 octombrie a.c., o serie de modalități pentru a proteja mai bine viața privată a 
cetățenilor UE. De asemenea, deputații europeni vor putea solicita autorităților naționale și europene de protecție a datelor să investigheze și să fie trase la 
răspundere pentru publicitatea și campaniile politice rețeaua Facebook și alte platforme de socializare on-line.  

Vizele umanitare. Proiectul de raport privind vizele umanitare va fi votat în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în data 
de 10 octombrie a.c. Aceste vize ar fi disponibile la consulatele și ambasadele UE din străinătate și ar permite solicitanților de azil să intre în statul membru care 
eliberează viza umanitară cu singurul scop de a depune cererea de protecție internațională. Se estimează că 90% dintre cei care beneficiază de protecție 
internațională în statele membre au ajuns ilegal în UE.  

Bugetul UE 2019. Comisia pentru bugete (BUDG) va adopta, în data de 9 octombrie a.c., un proiect de aviz pentru încheierea votului lor din 26 
septembrie a.c. cu privire la cifrele pentru bugetul de anul viitor. Aceasta va constitui poziția Comisiei BUDG  pentru viitoarele negocieri cu Consiliul, confirmate 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/TRAN/TRAN(2018)1008_1/sitt-8762017
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/ENVI/ENVI(2018)1010_1P/sitt-8762418
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/ENVI/ENVI(2018)1010_1P/sitt-8762418
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/LIBE/LIBE(2018)1010_1P/sitt-8762445
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/LIBE/LIBE(2018)1010_1P/sitt-8762445
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/LIBE/LIBE(2018)1010_1P/sitt-8762445
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/BUDG/BUDG(2018)1009_1/sitt-8762451
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în plen. Deputații europeni doresc finanțarea fondurilor pentru programul Erasmus +, protecția climei, cercetarea, combaterea migrației și ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor.  

  

Din agenda președintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 8 octombrie 2018 
- Întâlnire cu dl Roberto Fico, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul italian;  
- Prânz de lucru cu dl Giovanni Nistri, comandantul general al Carabinierilor italieni; 
- Va participa la deschiderea evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2018” unde  va face declarații de presă; 
- Va avea o întâlnire de lucru cu dna Catherine Bearder, chestor al Parlamentului European; 
- Va participa la o sesiune de fotografii alături de câștigătorii Premiului pentru cetățenii europeni;  
- Întrevedere cu dl Ettore Lichieri, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senatul italian;  
- Va participa la deschiderea anului academic.  

 

Miercuri, 9 octombrie 2018  
- Va participa la ”Conferința privind securitatea în cele 27 de state membre; 
- Va participa la o întâlnire cu cântărețul Bono, co-fondator al campaniei One care luptă împotriva SIDA; 
- Va participa la evenimentul „Eurochambres: Parlamentul European al întreprinderilor 2018”;  
- Va participa la conferința la nivel înalt privind „Viitorul misiunilor internaționale de observare a alegerilor”;  
- Va avea o întâlnire de lucru cu dl Heinz Kurt Becker (PPE);  
- Va avea o întrevedere E.S. Oscar Urbina, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din Columbia;  
- Va avea o reuniune de lucru cu o delegație comună formată din deputați europeni cehi și slovaci. 

 

Joi, 10 octombrie 2018 
- Se va întâlni cu dl Abdul Raouf Hassan Bait Al Mal, primarul orașului Tripoli, și cu dl Mustafa Al-Barouni, primarul orașului Zintan;  
- Întrevedere cu dl Hans-Gert Pöttering (CDU)2;  
- Va participa la un mic dejun de lucru dl Gordon Sondland, ambasador ala SUA în UE.   

 

                                                 
2 Hans-Gert Hermann Pöttering este un politician creștin-democrat german, membru al CDU. A fost președinte al Parlamentului European între 16 ianuarie 2007 și 14 iulie 2009, organism din 

care face parte din 1979, anul în care au avut loc primele alegeri directe pentru acest for. 

https://www.one.org/international/person/bono/
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Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

Luni – marți, 8 - 9 octombrie 2018 

- Vizita dlui Roberto Fico, președintele Camerei Deputaților din Italia (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 9 octombrie 2018 

- Schimb de opinii cu reprezentanți din parlamentele naționale cu privire la recomandările specifice de țară (Bruxelles, Belgia); 
- Vizita unei delegații din Bundestag-ul german (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 10 octombrie 2018 

 Reuniunea grupurilor de lucru IPEX (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri - joi, 10 - 11 octombrie 2018 

 Conferința la nivel înalt privind viitorul misiunilor internaționale de observare a alegerilor (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 11 octombrie 2018 

 Reuniunea Consiliului de conducere IPEX (Bruxelles, Belgia); 

 Vizita unei delegații a Sejmul-ui polonez (Bruxelles, Belgia). 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni – marți, 8 - 9 octombrie 2018 

- Conferința experților din domeniul educației digitale - „Strategii digitale pentru educația școlară: bariere şi factori-cheie de succes” (Viena, 
Austria). 
 

Marți, 9 octombrie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru mediu (Luxemburg); 
- Dezbateri cu tema: „Perspectiva extinderii pentru Balcanii de Vest – Rolul parlamentelor” (Viena, Austria).  
 

Joi - vineri, 11 - 12 octombrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru justiție și afaceri interne (Luxemburg); 

 Conferința interparlamentară privind politica externă şi de securitate comună (PESC) şi politica de securitate şi apărare comună (PSAC) – Viena, 
Austria.    

 

Vineri, 12 octombrie 2018 

 Reuniunea informală a miniștrilor egalității de gen (Viena, Austria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda președintelui, dl Donald Tusk  

 

Miercuri, 10 octombrie 2018  

- Va avea o întrevedere cu dl Marjan Šarec,  prim-ministrul Republicii Slovene (Bruxelles, Belgia); 

- Va avea o întrevedere cu cântărețul Bono, co-fondator al campaniei One care luptă împotriva SIDA; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.one.org/international/person/bono/
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