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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii: 

 

Luni - marți, 5 - 6 februarie 2018 

 Forumul european pentru ecoinovare privind calitatea aerului (Sofia, Bulgaria). 

Marți, 6 februarie 2018 

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

Joi, 8 -12 februarie 2018 – Kuala Lumpur, Malaezia 

 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională, va participa la cea de-A 6-a sesiune a Forumului Mondial 
Urban, unde va susține un discurs. În cadrul vizitei va mai avea o serie de activități după cum urmează: 

 Va avea o întâlnire cu dl Neal Rackleff, secretar adjunct pentru Departamentul SUA al locuințelor și dezvoltării urbane, Biroul privind amenajarea 
și dezvoltarea teritoriului urban; 

 Va participa la masa rotundă organizată de Adunarea mondială a administrațiilor locale și regionale.  
 Va avea o întâlnire cu dl Koichi Yoshida, ministru adjunct în cadrul Ministerul terenurilor, infrastructurii, transporturilor și turismului din Hokkaido, 

Japonia. Va avea o întâlnire cu dl Hardeep Singh Puri, ministru adjunct pentru locuințe și afaceri urbane din India; 
 Va participa la masa rotundă la nivel înalt cu tema: „Urbanizarea și dezvoltarea: investiții în puterea de transformare a orașelor”; 
 Va participa la masa rotundă a Convenției primarilor cu reprezentanții autorităților locale europene și globale;  
 Va avea o întâlnire cu dl Tegegnework Gettu, subsecretar general al Organizației Națiunilor Unite și administrator asociat al Programului 

Națiunilor Unite pentru dezvoltare. 
 

 

http://wuf9.org/
http://wuf9.org/
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Din agenda preşedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker: 

Luni, 5 februarie 2018 

 Va participa, împreună cu membrii Colegiului comisarilor europeni, la o reuniune a Curții de Conturi Europene (Luxembourg). 

 

Luni - miercuri, 5 - 7 februarie 2018 

 Va avea o întâlnire cu dl Joseph Daul, președintele Partidului Popular European (PPE) și cu dl Manfred Weber, președintele grupului PPE 
din Parlamentul European (Strasbourg, Franța). 

 

Marți, 6 februarie 2018 

 Va participa la dezbaterea privind Viitorul Europei, în cadrul sesiunii plenului Parlamentului European, susținută de dl Andrej Plenković, 
prim-ministru al Croației (Strasbourg, Franța); 

 Va avea o întâlnire cu dna Assunção Cristas, președinte al Centrului Democratic și Social - Partidul Popular (CDS-PP) din Portugalia, la 
Bruxelles; 

 Va avea o întâlnire cu dna Emily O'Reilly, Ombudsmanul European, la Bruxelles. 
 
 

Joi, 7 februarie 2018 

 Va avea  o întrevedere cu dl Günther Platter, guvernatorul land-ului Tyrol; 

 Va avea o întâlnire cu dna Angela Merkel, cancelar al Germaniei, în cadrul unui dineu de lucru (Berlin, Germania). 
 

Vineri, 9 februarie 2018 

 Va avea o întrevedere cu dl  Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții; 

 Va avea o întrevedere cu dl Ján Figeľ, trimis special al UE pentru promovarea libertății de religie sau de convingere în afara UE. 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini: 

 

Luni, 5 februarie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului de asociere UE-Georgia, la Bruxelles - Belgia; 

 Va primi vizita oficială a d-lui Fathallah Sijilmassi, secretarul general al Uniunii pentru Mediterană, la Bruxelles - Belgia; 

 Va primi vizita oficială a dlui Khemaies Jhinaoui, ministrul pentru afaceri externe al Republicii Tunisia, la Bruxelles - Belgia. 
 

Marţi, 6 februarie 2018 

 Va participa la sesiunea plenară a Parlamentului European, la Strasboug - Franţa. 
 

Joi, 8 februarie 2018 

 Va primi vizita oficială a dlui Eklil Ahmad Hakimi, ministrul de finanţe al Republicii islamice Afghanistan, la Bruxelles, Belgia. 
 

Vineri, 9 februarie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului de cooperare UE-Azerbaidjan, la Bruxelles, Belgia. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 5 -11 februarie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul plenului  
Parlamentului European, la Strasbourg  – Franța.  

 Mario Draghi / BCE. Într-o dezbatere cu președintele Băncii Centrale Europene (BCE), dl Mario Draghi, din data de 5 februarie a.c., deputații 
europeni urmează să se exprime cu privire la modul în care prelungirea programului de cumpărare a activelor băncii post-criză ar putea afecta economiștii 
individuali și echilibrul financiar al sistemelor de pensii și de asigurări.  

 Shopping fără frontiere. Cumpărătorii on-line vor avea acces mai ușor la produsele transfrontaliere, rezervări de hoteluri, închirieri de mașini sau 
bilete de concert, potrivit noilor reguli care vor fi dezbătute și votate, în data de  6 februarie a.c. Comercianții vor trebui să trateze cumpărătorii on-line din altă 
țară din UE în același mod ca pe cei locali, adică să le acorde acces la aceleași prețuri și condiții de vânzare.  

 Viitorul Europei. Prim-ministru croat Andrej Plenković va continua seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei” în data de 6 februarie a.c. 

 Drepturile omului în Turcia / ofensivă în Siria. Atacul militar al Turciei asupra enclavei Afrin (Siria) va fi dezbătut în data de 6 februarie a.c. Deputații 
europeni au stabilit că s-au făcut sute de arestări din partea guvernului turc în încercarea de a cenzura criticile în fața operațiunii sale militare. O rezoluție 
referitoare la situația drepturilor omului în Turcia va fi votată în data de 8 februarie a.c.   

 Comisie specială pentru pesticide. Mandatul unei comisii speciale pentru examinarea procedurii de autorizare a UE pentru pesticide va fi pe 
ordinea de zi a dezbaterilor din 6 februarie a.c., urmând a fi votată în plen pe 8 februarie a.c. Comisia specială a fost propusă ca răspuns la preocupările legate 
de evaluarea riscului erbicidului glifosat. Statele membre ale UE au reînnoit licența de introducere pe piață a glifosatului timp de 5 ani, în luna noiembrie anul 
trecut. 

 Alegerile din anul 2019 pentru Parlamentul European / Spitzenkandidaten. Numărul membrilor Parlamentului European ar trebui să fie redus de la 
751 la 705 din momentul în care Regatul Unit pleacă din UE, iar o serie de deputați europeni ar trebui să fie aleși prin intermediul listelor electorale 
„transnaționale” pe întreg teritoriul Uniunii, în conformitate cu inițiativa legislativă care urmează să fie dezbătută și supusă la vot în data de 7 februarie a.c. Într-
o rezoluție separată,  Parlamentul European este gata să respingă orice candidat pentru președintele Comisiei Europene, care nu este nominalizat pentru 
„candidat principal” (Spitzenkandidat) înainte de alegerile din 2019. 

 România. În data de 7 februarie a.c., Parlamentul European va aduce în discuție „amenințările la adresa statului de drept privind reforma 
sistemului justiției din România”. 

 Comerțul cu emisii. Limitele emisiilor de gaze cu efect de seră prin sistemul de comercializare a emisiilor (ETS) trebuie să fie conforme cu Acordul 
privind clima de la Paris – vot în data de 7 februarie a.c. Pentru a promova inovarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon, vor fi stabilite un „fond de 
modernizare” și un „fond de inovare” care să sprijine regenerarea energiei, captarea și stocarea dioxidului de carbon și proiectele de inovare cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon.  
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Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Luni, 5 februarie 2018  

 Va fi prezida sesiunea plenului PE;  

 Participă la ședința Biroului. 

Marți, 6 februarie 2018  

 Întâlnire bilaterală cu prim-ministru croat dl Andrej Plenković,  înainte de dezbaterea în plen privind „Viitorul Europei”; 

 Va participa la o conferință de presă împreună cu prim-ministru croat, dl Andrej Plenković; 

 Întâlnire cu dna Gioia Ghezzi și dl Renato Mazzoncini, președinte și CEO - Grup feroviar din Italia. 

Miercuri, 7 februarie 2018  

 Va prezida lucrările  la dezbaterea privind componența Parlamentului European în viitorul mandat; 

 Întâlnire de lucru cu dna Sabine Verheyen (PPE).  

Joi, 8 februarie 2018   

 Participă la Conferința președinților.  

 

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE: 

 

Marți, 6 februarie 2018 

 Vizita delegației din Parlamentul Lituaniei (Strasbourg, Franța). 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

Din agenda săptămânii în curs: 

Luni, 5 februarie 2018 

 Reuniunea Consiliului de asociere UE - Georgia (Bruxelles, Belgia). 
 

Marți, 6 februarie 2018 

 Conferința privind aspectele legate de alimentația sănătoasă a copiilor(Sofia, Bulgaria). 
 

Miercuri - joi, 7 - 8 februarie 2018 

 Cea de-a 68-a reuniune a Consiliului de administrație al Frontex (Sofia, Bulgaria). 
 

Vineri, 9 februarie 2018 

 Reuniunea Consiliului de cooperare UE - Azerbaidjan (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frontex.europa.eu/
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