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COMISIA EUROPEANĂ 
Din agenda săptămânii 
Comisarii europeni:

Luni, 15 ianuarie 2018 

− Dna Violeta Bulc, comisar european responsabil pentru transporturi, 
va organiza Dialogul cu cetățenii, principalele subiecte discutate vor 
fi: viitorul transporturilor în UE şi viitorul Europei (Luxembourg). 

Marţ, 16 ianuarie 2018 

− Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

− Eveniment organizat cu ocazia zilei europene privind energia: 
”Viitorul energiei curate al UE – de la dezvoltarea tehnologiei la 
integrarea sistemului” (Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite). 

Joi, 18 ianuarie 2018 

− Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va participa la un prânz de lucru cu dl Peter Pelligrini, 
viceprim-ministru responsabil pentru investiţi şi cu dl Radko Kuruc, 

secretar de stat în cadrul ministerului de finanțe din Republica 
Slovacia (Bratislava, Slovacia). 

Joi - vineri, 18 - 19 ianuarie 2018 

− Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va avea o întâlnire cu dl Aleksandar Vučić, preşedintele 
Republicii Serbia (Belgrad, Serbia). 

Vineri, 19 ianuarie 2018 
− Dl Vytenis Andriukaitis, comisar european responsabil pentru 

sănătate şi siguranță alimentară, împreună cu dl Phil Hogan, comisar 
european responsabil pentru agricultură şi dezvoltare rurală vor 
organiza Dialogul cu cetățenii, cu tema: ”De la fermă la consumatori 
– Să discutăm despre viitorul producţiei şi consumului alimentar  
european”  (Berlin, Germania); 
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− Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica 
regională, va avea o întâlnire cu dna Ana Brnabić, prim-ministru al 

Serbiei, şi cu dna Jadranka Joksimović, ministru pentru integrare 
europeană (Belgrad, Serbia). 

Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 
Luni, 15 ianuarie 2018 

− Se va întâlni cu dl Joseph Daul, preşedintele Partidului Popular European (PPE) şi cu dl Manfred Weber, preşedintele grupului PPE din Parlamentul 
European; 

− Va avea o întrevedere cu dl Hans-Olaf Henkel (Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, Germania), membru al Parlamentului European. 

Miercuri, 16 ianuarie 2018 
− Se va adresa plenului Parlamentului European, cu ocazia preluării de către Bulgaria a preşedinţiei Consiliului UE. 

Joi, 18 ianuarie 2018 
− Va găzdui recepţia organizată de Comisia Europeană, cu ocazia Anului Nou. 

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 
Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Luni, 15 ianuarie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Nasr al-Hariri, preşedintele Comisiei pentru negocieri cu Siria; 
- Va  primi vizita oficială a dlui Adel al-Jubeir, ministrul de afaceri externe al Regatului Arabiei Saudite. 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124823/HANS-OLAF_HENKEL_home.html
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii:  
În săptămâna 15 – 18 ianuarie a.c., deputaţi europeni îşi vor desfăşura 
activitatea în cadrul plenului Parlamentului European, la Strasbourg – Franța.  

− Energia curată. Consumul de energie va trebui să fie redus cu 40% 
până în 2030 față de nivelul din anul 2005, prin modificări legislative 
privind eficiența energetică, energiile regenerabile şi guvernanța 
Energiei Unite, care vor fi dezbătute în data de 15 ianuarie a.c.  

− Summit-ul european şi Brexit. Deputaţi europeni vor dezbate cu 
preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe data de 16 
ianuarie a.c., rezultatele reuniunii liderilor UE din 14-15 decembrie 
2017, şi îşi vor împărtăşi poziţiile privind negocierile Brexit, migraţia, 
cooperarea în domeniul apărării şi reforma zonei euro.  

− Dezbatere pe tema „Viitorul Europei”. Dl Leo Taoiseach Varadkar1, 
prim-ministrul Irlandei, va fi prezent, în data de 17 ianuarie a.c., în 
plenul Parlamentului pentru a deschide, împreună cu deputaţi 
europeni, seria dezbaterilor privind viitorul Europei. 

− Preşedinţia Consiliului UE. Deputaţi europeni vor evalua progresele 
realizate de preşedinţia estonă din ultimele 6 luni, pe data de 16 
ianuarie a.c.  

                                                 
1 Leo Eric Varadkar (născut la 18 ianuarie 1979, la Dublin) a studiat medicina la 

Trinity College, este politician și om de afaceri irlandez, cu rădăcini indiene, liderul 
partidului democrat creștin Fine Gael din iunie 2017. A deținut pe rând portofoliul 
viceprimar, ministru al apărării, ministru al protecției sociale, ministru al sănătății, al 
transporturilor, turismului și sportului, devenind prim ministru. 

 

Pe data de 17 ianuarie a.c., dl Boyko Borissov, prim-ministrul 
Bulgariei, va prezenta deputaţilor în Parlamentul European, 
priorităţile Preşedinţiei bulgare a Consiliului UE, care a început cu 1 
ianuarie 2018. Acestea includ securitatea şi stabilitatea, economia 
digitală şi perspectiva europeană, precum şi conectivitatea Balcanilor 
de Vest.  

− Propaganda Rusiei în UE. Influența propagandei ruseşti asupra țărilor 
din UE şi presupusele sale încercări de a influența alegerile în unele 
țări ale UE prin intermediul informaţilor vor fi dezbătute de deputaţi 
europeni în data de 17 ianuarie a.c.  

− Controalele la export. Pentru a împiedica spionarea regimurilor 
autoritare de către propriii lor cetățeni, vor fi dezbătute pe 15 
ianuarie şi votate pe data 18 ianuarie a.c., noi măsurări  care vor 
extinde controalele UE asupra exporturilor de instrumente de 
supraveghere cibernetică, cum ar fi dispozitivele de interceptare a 
telefoanelor mobile, hacking-ul în calculatoare, eludarea parolelor 
sau identificarea utilizatorilor internetului, folosite eventual pentru 
încălcarea drepturilor omului.  pentru  
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Din agenda Preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani  
Luni, 15 ianuarie 2018 - Strasbourg 

− Întâlnire cu dna Lívia Járóka,  vicepreşedinte al Parlamentului European,; 

−  Va prezida lucrările plenului PE; 

− Va participa la lucrările Biroului.  

Marţ, 16 ianuarie 2018 - Strasbourg 

− Va participa la întâlnirea bilaterală cu dl Juri Ratas, prim-ministru al Republici Estonia ; 

− Va participa la lucrările plenului PE privind încheierea Preşedinţiei estonă a Consiliului UE; 

− Va participa la lucrările plenului la dezbaterile privind concluziile Consiliului European din 14-15 decembrie 2017; 

− Întrevedere cu dna Nathalie Loiseau, ministrul francez al afacerilor europene; 

− Întâlnire cu dl Günther H. Oettinger, comisarul european responsabil pentru buget şi resurse umane; 

− Întâlnire cu dl Julian King, comisarul european responsabil pentru Uniunea securităţi. 

Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg 

− Întâlnire bilaterală cu dl Boyko Borissov, prim-ministru al Republicii Bulgaria,; 

− Întâlnire bilaterală cu dl Leo Taoiseach Varadkar,  prim-ministru  al Republicii Irlanda;  

− Va participa la lucrările plenului la dezbaterea privind viitorul Europei, la care va fi prezent şi dl Leo Taoiseach Varadkar; 

− Va participa la  conferințele de presă ce vor avea loc în prezența prim-ministrului bulgar şi irlandez.  

Joi, 18 ianuarie 2018 - Strasbourg 

− Va participa la Conferința preşedinţilor.  

 

 

 



 
7 

PREŞEDINŢIA BULGARĂ A  
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 
 
Din agenda săptămânii în curs: 
Dimensiunea parlamentară 

Duminică – luni, 21 – 22 ianuarie 2018 

− Reuniunea preşedinţilor comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naţionale – COSAC (Sofia, Bulgaria). 
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