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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

Comisarii europeni:

Miercuri, 10 ianuarie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

Joi - vineri, 11 - 12 ianuarie 2018 

 Vizita Colegiului comisarilor europeni la Sofia, în Bulgaria.

 

Preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 08 ianuarie 2018 

 Va participa la conferința cu titlul „Să ne conturăm viitorul - elaborând 

următorul Cadru Financiar Multianual” - organizată de Centrul 

european de strategie politică -, alături de dl Jyrki Katainen, comisarul 

european responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și 

competitivitate, de dl Günther Oettinger, comisarul european 

responsabil pentru buget și resurse umane, și de dna Corina Creţu, 

comisarul european responsabil pentru politica regională (Bruxelles, 

Belgia); 

 Întrevedere, cu dl Borut Pahor, președintele Republicii Slovenia. 

 

Marţi, 08 ianuarie 2018 

 Întrevedere cu dl Mateusz Morawiecki, prim-ministru al Republicii 

Polone, în cadrul unui dineu de lucru. 

 

 

 



 

Joi, 11 ianuarie 2018 

 Va participa la recepția organizată de M.S. Philippe I, regele 

belgienilor, cu ocazia Anului Nou, împreună cu membrii Colegiului 

comisarilor europeni (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 11 - 12 ianuarie 2018 

 Va participa la ceremonia oficială prilejuită de preluarea de către 

Bulgaria a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene și la 

dineul oficial, împreună cu membrii Colegiului comisarilor europeni, 

la Sofia, în Bulgaria. 

 

 

Vineri, 12 ianuarie 2018 

 Va participa alături de membrii Colegiului comisarilor europeni la 

întrevederi cu înalţii oficiali bulgari - cu dl prim-ministru Boyko 

Metodiev Borisov, şi cu  dl președinte Rumen Radev. Va avea o 

întrevedere cu membrii guvernului bulgar, în cadrul unui prânz de 

lucru şi se va întâlni cu dna Tsveta Karayancheva, președintele 

Adunării Naționale, precum și cu președinții comisiilor permanente.

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 

Federica Mogherini 

Marţi, 9 ianuarie 2018 

 Va primi vizita oficială a d-lui Horst Kohler, trimis special al Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Sahara Occidentală; 

 Va primi vizita oficială a d-lui Werner Hoyer, preşedinte al Băncii Europene de Investiţii (BEI),  împreună cu dl Jyrki Katainen, comisar european 

responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 8 – 11 ianuarie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor și al comisiilor parlamentare 

permanente.  

Comisii: 

 Comisia pentru control bugetar (BUDG) - în cadrul lucrărilor din data de 11 ianuarie a.c. vor avea loc audieri pentru reînnoirea parțială a 

membrilor Curții de Conturi: dl Tony Murphy - candidat desemnat de Irlanda (pentru un mandat nou), și dna Eva Lindström - candidat nominalizat 

de Regatul Suediei (pentru un mandat nou).  

 Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL)  va dezbate, pe data de 11 ianuarie a.c., propunerea privind Corpul 

european de solidaritate.  

 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI)  va dezbate, în ședința din 11 ianuarie a.c., propunerea de rezoluție cu 

privire la obiecțiile, în conformitate cu articolul 106, privind utilizarea bisfenolului A în lacuri și învelișuri destinate să vină în contact cu alimente. 

De asemenea, membrii comisiei vor avea un schimb de opinii cu dl Christos Stylianides, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea 

crizelor, privind mecanismul de protecție civilă, și un schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei Europene cu privire la raportul privind starea 

medicamentelor pediatrice în UE – „10 ani de la adoptarea Regulamentului pediatric al UE”.  



 

 Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) va examina, pe data de 11 ianuarie a.c., proiectului de raport privind Semestrul 

european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2018.  

 Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) va stabili, în data de 11 ianuarie a.c., Programul european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării care vizează sprijinirea competitivității și a capacității inovatoare a industriei de apărare a UE. De asemenea, va examina proiectul 

de raport referitor la regulile comune pentru piața internă a gazelor naturale și va vota proiectul de raport privind accelerarea inovării în domeniul 

energiei curate.  

 Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va adopta, pe data de 11 ianuarie a.c., proiectului de raport privind 

recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare şi decizia de a intra în negocierile interinstituționale, precum și componența echipei 

de negociere. De asemenea, în cadrul ședinței vor fi prezentate prioritățile Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene în domeniul justiției 

și afacerilor interne, de către ministrul bulgar de interne, dl Valentin Radev, și de ministrul bulgar al justiției, dna Tsetska Tsacheva.  

 

Preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani  

Miercuri, 10 ianuarie 2018  

 Va susține discursul de deschidere la evenimentul „35 de ani de la prima rezoluție a Parlamentului European privind susținerea independenței 

Estoniei, Letoniei și Lituaniei”. 

Joi, 11 ianuarie 2018  

 Va participa la Conferința președinților;  

 Va participa la recepția organizată de M.S. Philippe I, regele belgienilor, cu ocazia Anului Nou; 

 Va participa la deschiderea oficială a Președinției bulgare a UE la Sofia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


