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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs – comisii  

 ACP-UE. A 33-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare ACP-UE, care 
va reuni membri ai parlamentelor din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi deputaţi 
europeni, va avea loc în St. Julian's, Malta, în perioada 19 - 21 iunie a.c.. Riscurile de 
foamete, impunitatea pentru crime împotriva umanităţii, migraţia, situaţia din regiunea 
Sahel şi din Burundi sunt doar câteva dintre subiectele care trebuie abordate.  

 Instrumentele de protecţie comercială. O revizuire a măsurilor 
antidumping ale UE menită să protejeze locurile de muncă şi mediul de afaceri ale UE 
de concurenţa externă inechitabilă, vor fi dezbătute şi adoptate în cadrul lucrărilor 
Comisiei pentru  comerţ internaţional (INTA), în data de 20 iunie a.c. 

 Turcia. Deputaţii europeni din cadrul Comisiei pentru afaceri externe 
(AFET) vor evalua, în data de 20 iunie a.c., progresul înregistrat de Turcia în ceea ce 
priveşte reformele. Ei vor decide dacă vor recomanda suspendarea discuţiilor privind 
aderarea, în cazul în care Turcia intenţionează să modifice constituţia într-un mod care 
erodează controalele şi balanţele democratice.  

 UE-Cuba. O primă înţelegere de cooperare dintre UE şi Cuba va fi votată 
în cadrul Comisiei pentru afaceri externe (AFET), în data de 20 iunie a.c. Aceasta 
prevede un dialog politic sporit şi o cooperare bilaterală. Acordul are nevoie de 
consimţământul PE pentru a intra în vigoare. 

 Măsuri comerciale pentru Ucraina. Comisia pentru  comerţ 
internaţional (INTA) va dezbate şi vota, în data de 20 iunie a.c., asupra unor noi 
concesii comerciale în Kiev pentru a stimula redresarea economică şi politică. 

 Audierea comisarului desemnat pentru economie şi societatea 
digitală. Dna Mariya Gabriel, numită de preşedintele Comisiei Europene să îşi asume 
responsabilitatea pentru portofoliul economie şi societate digitală, va fi audiată, în data 
20 iunie a.c., de membrii PE din mai multe comisii pentru a îi evalua abilităţile. 
Parlamentul va vota în iulie a.c. dacă va aproba preluarea mandatului său sau nu.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/INTA/INTA(2017)0619_1/sitt-6568756
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/AFET/AFET(2017)0619_1/sitt-6157028
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/AFET/AFET(2017)0619_1/sitt-6157028
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/INTA/INTA(2017)0619_1/sitt-6568756
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201706/INTA/INTA(2017)0619_1/sitt-6568756
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 Europass. Comisiile pentru ocuparea forţei de muncă şi cultură vor vota, 
în data de 21 iunie a.c.,  pentru modernizarea Europass, o reţea online a UE în care 
sunt prezentate abilităţile şi calificările existente în CV-uri. Noile instrumente web vor 
permite solicitanţilor de locuri de muncă să adauge mai multe informaţii în diferite 
formate, nu doar ca documente scrise, şi să-şi autoevalueze aptitudinile.  

 Conferinţă la nivel înalt privind migraţia. În data de 21 iunie a.c., 
preşedintele Parlamentului European, preşedintele Comisiei Europene şi Înaltul 
Reprezentant vor deschide lucrările unei conferinţe la care vor participa peste 500 de 
invitaţi, în care se vor aborda subiecte cum ar fi gestionarea azilului şi migraţiei, 
stabilitatea în ţările terţe şi securitatea internă a UE.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, 

dl Antonio Tajani 

 

 Miercuri, 21 iunie 2017  

 Va participa la Conferinţa la nivel înalt privind gestionarea migraţiei; 

 Întrevedere cu dna Louise Arbor, reprezentant special al ONU pentru 
migraţie internaţională. 

 Joi, 22 iunie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul reuniunii Consiliului European. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 19 iunie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe va avea pe ordinea de zi 
următoarele puncte importante: strategia globală a UE, combaterea terorismului, 
cooperarea UE-NATO, situaţia din Irak, migraţie. În cadrul aceleiaşi reuniuni se va 
desfăşura Reuniunea la nivel ministerial a Parteneriatului estic, ce va pregăti Summit-
ul Parteneriatului estic prevăzut să se desfăşoare în data de 24 noiembrie a.c., la 
Bruxelles (Luxemburg); 

 Reuniunea Consiliului pentru mediu (Luxemburg). 

Marţi, 20 iunie 2017 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale. Miniştrii se vor pregăti 
pentru Consiliul European din 22 – 23 iunie a.c. şi vor aproba programul pe 18 luni al 
Consiliului UE (1 iulie 2017 - 31 decembrie 2019). De asemenea, în cadrul aceleiaşi 
reuniuni se vor aproba recomandările specifice fiecărei ţări (Luxemburg); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50). Miniştrii vor 
discuta situaţia actuală a negocierilor referitoare la Brexit, după prima rundă de discuţii 
cu Regatul Unit. De asemenea, vor discuta procedura pentru luarea deciziei referitoare 
la mutarea celor două agenţii ale UE care au în prezent sediul în Regatul Unit: Agenţia 
Europeană pentru Medicamente (EMA) şi Autoritatea Bancară Europeană (ABE)  
(Luxemburg); 

 Consiliul de stabilizare şi de asociere UE-Muntenegru (Luxembourg). 

Joi – vineri, 22 - 23 iunie 2017 

 Reuniunea Consiliului European. Liderii UE îşi vor axa discuţiile pe 
migraţie, securitate şi apărare, locuri de muncă, creştere economică şi competitivitate, 
relaţii externe şi negocierile privind Brexit-ul (Bruxelles, Belgia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Marţi, 20 iunie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dna Nikolina Angelkova, ministrul turismului din Bulgaria, 
cu dl Neno Dimov, ministrul mediului şi apelor din Bulgaria şi cu dl Nikolay Nankov, 
ministrul dezvoltării regionale şi lucrărilor publice din Bulgaria. 

Marţi – miercuri, 20 – 21 iunie 2017 

 Conferinţa transatlantică privind schimbul de informaţii referitoare la 
hidrocarburile neconvenţionale: resurse, riscuri, impactul şi nevoile domeniului  
cercetare (Amsterdam, Olanda). 

Marţi –  joi, 20 – 22 iunie 2017 

 Săptămâna europeană a energiei durabile 2017 (EUSEW2017) — 
conferinţa strategică (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 21 iunie 2017 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dl Dario Nadella, primarul oraşului Florenţa, Italia. 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

 

Marţi, 20 iunie 2017 

 Întrevedere, în cadrul unui prânz de lucru, cu domnul  Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European; 

http://www.eusew.eu/about-conference
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 Întrevedere cu domnul Roberto Azêvedo, director general al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului; 

 Întrevedere cu dl Joseph Daul, preşedintele Partidului Popular European 
(PPE). 

Miercuri, 21 iunie 2017 

 Va susţine un discurs în deschiderea conferinţei la nivel înalt privind 
gestionarea migraţiei organizată de Parlamentul European (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 22 iunie 2017 

 Întrevedere cu dl Stefan Löfven, prim-ministrul Suediei; 

 Întrevedere cu dl Leo Varadkar, prim-ministrul Irlandei; 

 Va participa la Summit-ul PPE, înaintea reuniunii Consiliului European, 
împreună cu dl Jyrki Katainen, comisar european responsabil pentru locuri de muncă, 
creştere, investiţii şi competitivitate (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 22 – 23 iunie 2017 

 Va participa la reuniunea Consiliului European împreună cu dna Federica 
Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate 
(Bruxelles, Belgia). 

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini: 

 

Luni, 19 iunie 2017 

 Va  prezida Consiliul pentru afaceri externe, la Luxembourg;  

 Va prezida reuniunea ministerială pentru parteneriatul estic. 

Marţi,  20 iunie 2017 

 Va primi vizita oficială a dnei Amina Mohammed, ministrul afacerilor 
externe din Kenya.  

Miercuri, 21 iunie 2017 

- Va susţine un discurs în cadrul Conferinţei anuale 2017 a Institutului 
pentru studii de securitate al Uniunii Europene. 

Joi, 22 iunie 2017 

- Va participa la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles; 

- Va primi vizita oficială a dlui Mladen Ivanic, preşedintele Bosniei şi 
Herţegovinei. 
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