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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii – delegaţii  

 

 UE/America Latină. Viitorul sistemului comercial multilateral şi 
cooperarea dintre UE şi America Latină precum şi lupta împotriva crimei organizate şi 
a terorismului vor fi unele dintre principalele subiecte abordate în cadrul celei de-A 10-
a sesiuni plenare a Adunării Parlamentare Euro-latinoamericane (EuroLat), care va 
avea loc în Salvador, în perioada 18 - 21 septembrie a.c. Alte teme de pe ordinea de zi 
sunt preţurile la alimente, munca informală şi nedeclarată, reglementarea lobby-urilor, 
cooperarea în domeniul aviaţiei şi cercetării.  

 Migraţia/Tunisia. O delegaţie a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie 
şi afaceri interne (LIBE) va merge în Tunisia, în perioada 18 - 22 septembrie a.c., pentru 
a discuta despre cooperarea privind gestionarea migraţiei şi controlul frontierelor 
dintre UE şi ţările din regiune, în special Libia. Membrii delegaţiei vor discuta cu 
miniştrii tunisieni, cu deputaţii din Parlament, precum şi cu reprezentanţii societăţii 
civile despre operaţiunile de căutare şi salvare din Marea Mediterană, despre actuala 
situaţie din centrele de detenţie şi despre respectarea drepturilor omului, dar şi aspecte 
care vizează liberalizarea vizelor şi acordurile de readmisie.  

 Fondurile UE/Ungaria. O delegaţie a Comisiei pentru control bugetar 
(CONT) va merge în Ungaria, în perioada 18 – 20 septembrie a.c., pentru a vizita un 
număr de siteuri culturale şi pentru a se întâlni cu membrii Parlamentului maghiar şi 
cu reprezentanţii societăţii civile. Membrii CONT inspectează periodic proiectele 
finanţate de UE în statele membre şi în alte ţări.  

 Cultură şi educaţie/Bulgaria. O delegaţie a Comisiei pentru cultură şi 
educaţie (CULT) va vizita oraşul Veliko Tarnovo (Bulgaria), în perioada 18 – 20 
septembrie a.c., unde deputaţii europeni se vor întâlni cu miniştrii educaţiei, culturii şi 
tineretului, precum şi cu preşedinţii comisiilor parlamentare din statele membre UE. 
Vor discuta provocările şi modalităţile de îmbunătăţire şi modernizare a sectoarelor 
şcolare şi de învăţământ superior cu reprezentanţi ai universităţilor, liceelor şi şcolilor 
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regionale din domeniul VET. Membrii delegaţiei Parlamentului European vor vizita 
instituţii culturale din Veliko Tarnovo, vor dezbate rolul tradiţional al artizanatului, al 
competenţelor în păstrarea know-how-ului local şi a metodele de producţie. 

 Transport/Sofia şi Burgas (Bulgaria). O delegaţie a Comisiei pentru 
transport şi turism (TRAN), condusă de dl Wim Van de Camp (PPE, NL), va vizita 
Bulgaria, în perioada 18 - 20 septembrie a.c., pentru a se întâlni cu ministrul 
transporturilor, deputaţi, autorităţi locale şi reprezentanţi feroviari şi portuari. În 
cadrul întâlnirii se vor dezbate iniţiativele politice privind transportul, progresele 
realizate cu proiectele finanţate de UE în curs şi dezvoltarea infrastructurii. 

 Dezvoltare regională/Cluj-Napoca (România). Membrii Comisiei 
pentru dezvoltare regională (REGI) se vor întâlni, în perioada 18 - 20 septembrie a.c., 
cu primarul oraşului Cluj-Napoca pentru a discuta impactul politicii de dezvoltare 
regională a UE asupra dezvoltării economice şi sociale a regiunii. Aceştia vor vizita mai 
multe proiecte cofinanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională pentru a 
evalua rezultatele deja obţinute şi posibilele evoluţii. De asemenea, deputaţii europeni 
vor organiza întâlniri cu autorităţile locale, regionale şi naţionale şi cu beneficiarii 
fondurilor UE pentru a discuta problemele legate de simplificare, absorbţia fondurilor 
şi specializarea inteligentă. 

 Comerţul electronic/Washington D.C. O delegaţie a Comisie pentru  
piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) va fi la Washington, în perioada 19 - 
21 septembrie 2017. Comerţul electronic şi piaţa digitală, cooperarea UE-SUA în 
domeniul serviciilor şi stabilirea standardelor, accesul pe piaţă şi achiziţiile publice, 
securitatea informatică, împărţirea economiei şi protecţia consumatorilor se numără 
printre subiectele care trebuie discutate cu omologii americani. Deputaţii europeni se 
vor întâlni cu reprezentanţi în domeniul comerţului, cu membri ai Congresului şi 
Senatului Statelor Unite, cu reprezentanţi ai Departamentului de Comerţ al Statelor 
Unite, precum şi cu organizaţiile de consumatori, grupurile de reflecţie, start-up-uri şi 
reprezentanţi ai comunităţii de afaceri. 

 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European,                      
dl Antonio Tajani 

 

 Joi-vineri, 21-22 septembrie 2017 – Franţa 

 Preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, va efectua o 
vizită oficială în Franţa, unde se va întâlni cu preşedintele Republicii Franceze, dl 
Emmanuel Macron, cu prim-ministrul francez, dl Édouard Philippe, şi cu preşedintele 
Adunării Naţionale, dl François de Rugy. 
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 18 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema: ”Acolo unde digitalizarea întâlneşte energia” 
(Tallinn, Estonia).  

 

Luni – miercuri, 18 – 20 septembrie 2017 

 Adunarea generală a ONU cu tema: „Prioritate pentru oameni: eforturi 
pentru pace şi un trai decent pentru toţi pe o planetă sustenabilă” (New York, Statele 
Unite ale Americii). UE va fi reprezentată de către dl Donald Tusk, preşedintele 
Consiliului European. În luna iulie a.c., Consiliul a adoptat priorităţile UE în cadrul 
ONU şi pentru cea de a 72-a Adunare Generală a ONU, cu accent pe: consolidarea şi 
reformarea ONU şi a ordinii mondiale bazate pe norme; promovarea păcii şi depunerea 
de eforturi pentru prevenirea conflictelor; consolidarea cooperării în ceea ce priveşte 
combaterea terorismului; promovarea dezarmării şi a neproliferării nucleare şi 
abordarea problemelor legate de migranţi şi refugiaţi, drepturile omului şi dezvoltare. 

 

Marţi, 19 septembrie 2017 

 Conferinţa la nivel înalt privind energia cu tema: ”Viitorul pieţei energiei 
electrice a Europei” (Tallinn, Estonia). 
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Marţi - miercuri, 19 - 20 septembrie 2017 

 Conferinţa cu tema: ”Abordări contemporane în ceea ce priveşte 
învăţarea şi predarea” (Tallinn, Estonia). 

 

Marţi - joi, 19 - 21 septembrie 2017 

 Reuniunea informală a miniştrilor energiei şi transporturilor (Tallinn, 
Estonia). 

 

Miercuri, 20 septembrie 2017 

 Cu ocazia Zilei europene a consumatorului şi concurenţei va fi organizată 
conferinţa cu tema: ”Paradigma consumatorului şi mediul concurenţial care să 
includă realitatea” (Tallinn, Estonia). 

 

Miercuri - sâmbătă, 20 - 23 septembrie 2017 

 Cu ocazia Săptămânii europene a sportului şi a Zilei internaţionale a 
sportului universitar se va organiza conferinţa cu tema: ”Sport, educaţie, Universitate: 
Unirea eforturilor pentru atleţii cu carieră dublă şi o societate activă” (Tartu, 
Estonia). 

 

Joi - vineri, 21 - 22 septembrie 2017 

 Conferinţa ”Conectarea Europei” (Tallinn, Estonia); 

 Reuniunea informală a Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă 
(Tallinn, Estonia); 

 Conferinţa privind migraţia cu tema: ”UE în cursa mondială pentru 
talente: Provocări şi soluţii în consolidarea competitivităţii UE” (Tallinn, Estonia). 

 

Vineri - miercuri, 22 - 27 septembrie 2017 

 Concursul UE pentru tinerii cercetători (Tallinn, Estonia). 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni - marţi, 18 - 19 septembrie 2017  

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu reprezentanţii autorităţilor locale din judeţul Sălaj. Va 
participa la ”Dialogul cetăţenilor” pe temele privind Starea Uniunii şi viitorul Europei. 
De asemenea, va vizita împreună cu dl Dan Ghiurco, primarul din Jibou, Sălaj, un 
proiect finanţat din fonduri europene şi va vizita proiectul ”Spitalul din Dej” (Cluj-
Napoca, România). 

 

Miercuri, 20 septembrie 2017  

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va susţine un discurs în cadrul conferinţei cu titlul: ”Stimularea creşterii şi 
coeziunii în regiunile frontaliere ale UE” (Bruxelles, Belgia). 

 

Miercuri - joi, 20 - 21 septembrie 2017  

 Conferinţa organizată cu ocazia adoptării comunicării privind 
”Stimularea creşterii şi coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”. Dna Corina Creţu, 
comisarul european responsabil pentru politica regională, va susţine un discurs la 
deschiderea evenimentului. (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 



 COMISIA EUROPEANĂ

 

9 

 

Joi - vineri, 21 – 22 septembrie 2017  

 Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica 
regională, se va întâlni cu dna Dana Reizniece-Ozola, ministru leton al economiei. De 
asemenea, va un susţine un discurs în cadrul celui cel de-Al şaselea dialog direct între 
primarii capitalelor UE şi va asista la adoptarea Declaraţiei de la Riga (Riga, Letonia). 

 

Joi - vineri, 21 - 22 septembrie 2017  

 Conferinţa privind ”Conectarea Europei” (Tallinn, Estonia). 

 

 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude 

Juncker 

Miercuri, 20 septembrie 2017  

  Întrevedere cu dl Pierre Lequiller, fost membru al Adunării Naţionale din 
Franţa şi cu dl Jüri Ratas, prim-ministrul Estoniei. 

Joi, 21 septembrie 2017 

 Va susţine un discurs în cadrul plenului Comitetului economic şi social 
european (Bruxelles, Belgia). 
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