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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul european de 
guvernare - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

Europeană și statele 

membre se respectă și se 

ajută reciproc în 

îndeplinirea misiunilor care 

decurg din tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„(…) Pentru fiecare principiu 

democratic care este slăbit în UE, 

vocea UE în lume este la fel de slăbită. 

Nu putem fi o forță pentru o mass-

media liberă și pentru statul de drept 

din vecinătatea noastră decât dacă 

avem mijloace de informare gratuite și 

instanțe independente în Uniunea 

noastră.” 

 

Coordonator 

Dr. Cristina Stroescu 

 
 Autori 

Luiza Roibu 

Cristina Radulescu 
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02.10.2019 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni (Bruxelles, Belgia). 

30.09.2019 

 Va participa la ceremonia de comemorare a dlui Jacques Chirac, fostul 
preşedinte al Franţei (Paris, Franța).  
01.10.2019 

 Va participa la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și va susține 
un discurs cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înființarea Consiliului 

Europei (Strasbourg, Franța). 

02.10.2019 

 Va primi premiul Bridge-Builder Award, acordat de Camera de Comerț Americană. 

03.10.2019 

 Va participa la o întâlnire cu membrii Comitetului Reprezentanților Permanenți ai 
statelor membre din Uniunea Europeană (Coreper).  

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

30.09 - 

06.10.2019 

Din agenda președintelui Comisiei Europene,                                

dl JEAN-CLAUDE JUNCKER 
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30.09.2019 

 Va participa la Consiliul de Asociere UE-Moldova, la Bruxelles, Belgia.    

 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

30.09- 

06.10.2019 
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În această perioadă, Parlamentul European își va desfășura activitatea în cadrul 

comisiilor permanente.   

Audierile comisarilor desemnați 

În perioada 30 septembrie – 8 octombrie a.c. vor avea loc audierile publice ale 

comisarilor desemnați, în cadrul comisiilor parlamentare, pentru a examina dacă un 

candidat este calificat atât pentru a face parte din Colegiul comisarilor europeni, cât și 

pentru a-și îndeplini sarcinile atribuite. Fiecare comisar desemnat va fi audiat în una sau 

mai multe comisii parlamentare, în funcție de protofoliu alocat.  

 

 

 

30.09- 

06.10.2019  

Bruxelles 

 

Din agenda săptămânii 

 

REUNIUNEZZ 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 
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2019 COMISAR  PORTOFOLIU COMISIILE 
RESPONSABILE 

COMISIILE 
ASOCIATE 

30 septembrie      

14:30-17:30 Maroš Šefčovič 
(Slovacia) 

Relaţii 
interinstituţionale şi 
perspectivă 

Afaceri 
consituţionle/ 
Afaceri juridice 

Petiţii/ Industrii, 
cercetare şi 
energie 

18:30-21:30 Phil Hogan 
(Irlanda) 

Comerţ Comerţ 
internaţional 

 

 Mariya Gabriel 
(Bulgaria) 

Inovare şi tineret Industrie, cercetare 
şi energie/ Cultură şi 
educaţie 

 

1 octombrie      

9:00-12:00 Nicolas Schmit 
(Luxembourg) 

Locuri de muncă Ocuparea forţei de  
muncă și afaceri 
sociale 

Afaceri economice 
și monetare 

 Jutta Urpilainen 
(Finlanda) 

Parteneriate 
internaţionale 

Dezvoltare  

14:30-17:30 Janusz 
Wojciechowski 
(Polonia) 

Agricultură Agricultură și 
dezvoltare rurală 

Mediu, sănătate 
publică și siguranță 
alimenatară 

Ylva Johansson 
(Suedia) 

Afaceri interne Libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri 
interne 

 

 
Incompatibil 
 
 
18:30-21:30 

László Trócsányi 
(Ungaria)  

Vecinătate și 
extindere  
 

Afaceri externe  

Stella Kyriakides 
(Cipru) 

Sănătate Mediu, sănătate 
publică și siguranță 
alimentară 

Agricultură și 
dezvoltare rurală 

2 octombrie      

9:00-12:00 Didier Reynders 
(Belgia)  

Justiție  Libertăți civile, 
justiție și afaceri 
interne / Afaceri 
juridice  

Piața internă și 
protecția 
consumatorilor 

Incompatibilă  Rovana Plumb 
(România)  

Transport  Transport și turism Mediu, sănătate 
publică și siguranță 
alimentară 

14:30-17:30 Helena Dalli 
(Malta)  

Egalitate  Drepturile femeii și 
egalitatea de gen/ 
Ocuparea forţei de 
muncă și afaceri 
sociale 

Libertăți civile, 
justiție și afaceri 
interne 

Sylvie Goulard 
(Franța)  

Piața internă  Piața internă și 
protecția 
consumatorilor / 
Industrie, cercetare 
și energie  

Afaceri juridice / 
Cultură și educație 

18:30-21:30 Elisa Ferreira 
(Portugalia)  

Coeziune și reforme  Dezvoltare regională  Bugete / Afaceri 
economice și 
monetare 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190930IPR62887/letters-by-president-sassoli-to-commission-president-elect-von-der-leyen
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190930IPR62887/letters-by-president-sassoli-to-commission-president-elect-von-der-leyen
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Janez Lenarčič 
(Slovenia)  

Gestionarea crizelor  Dezvoltare Mediu, sănătate 
publică și siguranță 
alimentară 

3 octombrie      

9:00-12:00 Paolo Gentiloni 
(Italia)  
 

Economie  Afaceri economice și 
monetare 

Bugete / Ocuparea 
forței de muncă și 
afaceri sociale 

Kadri Simson 
(Estonia)  

Energie Industrie, cercetare 
și energie 

Mediu, sănătate 
publică și siguranță 
alimentară 

14:30-17:30 Virginijus 
Sinkevičius 
(Lituania)  
 

Mediu și oceane  Pescuit / Mediu, 
sănătate publică și 
siguranță 
alimentară 

 

Johannes Hahn 
(Austria)  

Buget și administrație  Bugete / Control 
bugetar 

Afaceri juridice 

18:30-21:30 Margaritis Schinas 
(Grecia)  

Protejarea modului 
nostru de viață 
european  
 

Libertăți civile, 
justiție și afaceri 
interne / Cultură și 
educație  

Ocuparea forței de 
muncă și afaceri 
sociale 

Dubravka Šuica 
(Croația)  

Democrație și 
demografie 

Afaceri 
constituționale  

Ocuparea forței de 
muncă și afaceri 
sociale 

7 octombrie     

14:30-17:30 Věra Jourová 
(Cehia)  

Valori și transparență  Afaceri 
constituționale / 
Libertăți civile, 
justiție și afaceri 
interne  

Afaceri juridice 

Josep Borrell 
(Spania)  

ÎR/VP desemnat, O 
Europă mai puternică 
pe plan internațional  

Afaceri externe  

8 octombrie      

9:00-12:00 Valdis Dombrovskis 
(Letonia)  
 
 
 

Servicii financiare  
 

Afaceri economice / 
Ocuparea forței de 
muncă și afaceri 
sociale 

Bugete 

14:30-17:30 Margrethe 
Vestager 
(Danemarca)  

Concurență  Industrie, cercetare 
și energie / Piața 
internă și protecția 
consumatorilor / 
Afaceri economice  

Afaceri juridice 

18:30-21:30 Frans Timmermans 
(Olanda)  

Pactul ecologic 
european  

Mediu, sănătate 
publică și siguranță 
alimentară 

Industrie, 
cercetare și 
energie / Transport 
și turism 
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Bugetul UE pentru 2020  

În data de 1 octombrie a.c., Comisia pentru bugete își va adopta poziția în privința 

bugetului pentru anul viitor, ultimul din actualul Cadrul financiar multianual. bugetul va 

fi adoptat de plenul Parlamentului în data de 23 octombrie a.c. Ulterior, echipa de 

negociere a Parlamentului va trebui să ajungă la un acord cu Consiliul UE înainte de 

închiderea perioadei de conciliere, la 18 noiembrie a.c. 

 

Operațiunile de căutare și salvare în Marea Mediterană 

În data de 3 octombrie a.c., Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne va organiza audierea publică privind operațiunile de căutare și salvare în Marea 

Mediterană. La audiere vor participa dna Carola Rackete, căpitanul navei de salvare 

„Sea Watch”, dl Ammiraglio Vittorio Alessandro, de la paza de coastă italiană „Guardia 

costiera”, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene, ai FRONTEX și ai Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a UE.  

 

 

Luni, 30.09.2019 

 Va participa la Adunarea publică a Asociației Patronilor din Torino (Unione 

Industriale di Torino), la Torino. 

Marți, 01.10.2019 

 Va participa la deschiderea expoziției „Mediterraneo”. 

Miercuri, 02.10.2019 

 Va avea o întrevedere cu dl Luca Visentini, secretarul general al Confederației 

europene a sindicatelor; 

 Va avea o întrevedere cu dl Krišjānis Kariņ, prim-ministrul Letoniei; 

 Va avea o întrevedere cu dl Fontana, președintele regiunii Lombardia; 

 Va avea o întrevedere cu dna Emily O'Reilly, Ombudsmanul European;  

 Va primi vizita oficală a  Alteței Sale Serenisime Prințesa de Monaco.  

 

 

Din agenda președintelui Parlamentului European,  

dl David Maria SASSOLI   

 

REUNIUNEZZ 

https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/budg/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
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30.09.2019 

 Conferința privind economia circulară, ediția 2019 (Helsinki, Finlanda); 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE-Republica Moldova (Bruxelles, 

Belgia). 

30.09-01.10.2019 

 Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea și 

guvernanța economică în Uniunea Europeană  (Helsinki, Finlanda). 

04.10.2019 

 Reuniunea Consiliului pentru mediu (Luxembourg). 

06-07.10.2019 

 Conferința interparlamentară privind schimbările climatice (Helsinki, 

Finlanda). 

 

PREȘEDINȚIA 

FINLANDEZĂ A 

CONSILIULUI  UE 

30.09 – 

06.10.2019 

Din agenda săptămânii 



 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019 

 Va avea o întrevedere cu dna Ursula von der Leyen, președinte ales al Comisiei 

Europene. 

02.10.2019 

 Va avea o întrevedere cu dl Krišjānis Kariņ, prim-ministrul Letoniei. 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

30.09 – 

06.10.2019 

  Din agenda președintelui Consiliului European,          

dl Donald Tusk 
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Date de contact: 
Str. Izvor nr. 2-4, 
Sect.5, București 

    Tel: 021 414 21 51 

   Fax: 021 414 2086 
 

    E-mail: politiciue@cdep.ro 

Publicația electronică, înființată în 

anul 2007, poate fi accesată aici. 

Surse de informare și foto: 
Președinția finlandeză 
Site-ul oficial al Uniunii 

Europene 

Parlamentul European 
Comisia Europeană 

Consiliul Uniunii Europene 
Comitetul European al 

Regiunilor 
 
 

Selecția și opiniile exprimate în această publicație 

aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere  

al Camerei Deputaților 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=ags
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://ec.europa.eu/commission/index_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/ro/about/Pages/default.aspx

