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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Din agenda săptămânii: 

 

Marți, 20 februarie 2018 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o alocuţiune în cadrul evenimentului „Tehnologie globală, 
locuri de muncă locale”, la Bruxelles; 

 Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va primi vizita oficială a dnei Viorica Dancilă, prim-ministru al României. 

Marți - miercuri, 20 - 21 februarie 2018 

 Conferinţa partenerilor interesați de economia circulară: „Următoarele etape privind economia circulară?”  (Bruxelles, Belgia).  

Miercuri, 21 februarie 2018 

−   Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va primi vizita oficială a dlui Dario Nardella, primarul Florenţei, la Bruxelles. 

Joi, 22 februarie 2018 

- Dl Karmenu Vella, comisar european responsabil pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit se va afla în Bucureşti, Romania, unde va avea întrevederi cu 
dna Graţiela Leocadia Gavrilescu, vice-prim-ministru şi ministrul  mediului; cu dl Ioan Deneş, ministrul apelor şi al pădurilor; cu dl Petre Daea, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
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Vineri, 23 februarie 2018 

- Dl Karmenu Vella, comisar european responsabil pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit va avea întrevederi cu dna Rovana Plumb, ministru al 
fondurilor europene, cu dna Gabriela Firea, primarul general al Bucureştiului. De asemeneea, dl Karmenu Vella va prezida masă rotundă a primarilor cu 
tema „Săptămâna Verde 2018” (GreenWeek2018). 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Marți, 20 februarie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Stephan Weil, ministru-preşedinte al Landului german Saxonia inferioară; 
- Va avea o întrevedere cu dl Hartwig Loger, ministrul de finanţe al Austriei. 
 

Miercuri, 21 februarie 2018 

- Va primi vizita oficială a dnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României, la Bruxelles; 

- Va avea o alocuţiune în Parlamentul European cu ocazia evenimentului care marchează Centenarul Lituaniei. 

 

Vineri, 23 februarie 2018 

- Va găzdui conferinţa la nivel înalt pentru Sahel, alături de dna Federica Mogherini, la Bruxelles.  

 

Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

Luni, 19 februarie 2018 

 Va  primi vizita oficială a dlui Jeffrey D. Feltman, sub-secretarul general pentru afaceri politice al Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Bruxelles; 

 Va primi vizita oficială a dlui Nasr Al-Hariri, coordonatorul general şi şeful echipei de negocieri al Comisiei de negocieri siriene (SNC), la Bruxelles; 

 Va primi vizita dlui Robert Phillips Corker Jr., senator al Statelor Unite şi preşedinte al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. 
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Miercuri, 21 februarie 2018 

- Va primi vizita dlui Edward Nalbandian, ministrul de afaceri externe al Republicii Armenia. 

 

Joi, 22 februarie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Yair Lapid, preşedinte al Partidului Yesh Atid şi membru al Knesset-ului, din Israel.  

 

Vineri, 16 februarie 2018 

- Va coprezida Conferinţa internaţională la nivel înalt pentru Sahel, la Bruxelles. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 19 -25  februarie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, vor participa la diverse audieri și 
dezbateri, la Bruxelles - Belgia.  

 Audiere publică privind folosirea ajutorului UE pentru tineri. Comisia pentru dezvoltare (DEVE) va organiza, în data de 19 februarie a.c., o audiere 
publică cu tema „Educație și formare: folosirea ajutorului UE pentru sprijinirea tinerilor”.  La această audiere vor  participa reprezentanți ai UNESCO, UNICEF, ai 
Băncii Mondiale, ai Întreprinderii germane de cooperare internațională (GIZ), ai Comisiei Europene și reprezentanții ONG-urilor. Scopul este de a examina stadiul 
actual al educației în țările în curs de dezvoltare și provocările care trebuie depășite pentru a ajunge la SDG41 până în  anul 2030, inclusiv obstacole specifice cu 
care se confruntă fetele. De asemenea, se vor analiza prioritățile UE privind ajutorul pentru dezvoltare în ceea ce privește educația și modul în care acest ajutor 
poate sprijini tinerii să-și dezvolte abilitățile relevante pentru a-și spori perspectivele de angajare. 

 Săptămâna Parlamentară Europeană 2018. Evenimentul va avea loc în perioada 19-20 februarie a.c., reunind parlamentari, cu participarea 
președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, a președintelui Adunării Naționale a Bulgariei, dna Tsveta Karayancheva, a președintelui Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, și a noului președinte al Eurogrup, Mário Centeno. Subiectele dezbaterii includ politica fiscală, Uniunea bancară, digitalizarea și 
viitorul muncii, inegalitățile dintre statele membre, Cadrul Financiar Multianual post-2020 și resursele proprii. 

 Spațiul Schengen. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va organiza în data de 20 februarie a.c., o audiere publică pentru a 
face bilanțul situației privind spațiul Schengen.  Zona de liberă circulație fără controale la frontierele interne este considerată una dintre cele mai mari realizări 
ale procesului de integrare europeană. Posibilitatea de a călători în spațiul Schengen fără a fi supus controlului la frontiere este foarte apreciată de cetățenii 
europeni. Scopul acestei întâlniri este de a facilita o dezbatere politică la nivel înalt a inițiativelor întreprinse de Uniunea Europeană de la declanșarea crizei 
migrației și de a evalua, în continuare, progresele realizate în perspectiva viitorului. 

                                                 
1 Obiectiv de dezvoltare durabilă 4  - Asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/DEVE/DEVE(2018)0219_1/sitt-7666778
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
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 Testarea pe animale a produselor cosmetice. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) va supune la vot, în data de 20 
februarie a.c., un proiect de rezoluție prin care solicită Consiliului și Comisiei Europene să realizeze o analiză globală privind testarea produselor cosmetice pe 
animale. O astfel de interdicție este deja în vigoare în UE, dar în jur de 80% din țările lumii permit în continuare testarea pe animale și comercializarea 
produselor cosmetice care au fost testate pe acestea.  

 Dezbatere cu noul președinte al Eurogrup. Dl Mário Centeno va participa, în data de 21 februarie a.c., în fața Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare (ECON) la prima sa audiere publică din Parlamentul European.  

 Impozitarea corporativa. Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) va adopta, în data de 21 februarie a.c., proiectul de raport privind 
baza fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB) - crearea unui regim european unic, clar și echitabil privind impozitul pe profit - care ar cuprinde și 
societățile digitale.  

 Energie curată. Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) va vota, în data de 21 februarie a.c.,  un proiect de raport care va împuternici 
consumatorii să genereze și să păstreze energie electrică, precum și să gestioneze consumul într-un mod mai ușor, să intensifice cooperarea între statele 
membre în caz de criză energetică și să deschidă piața electrică pentru o mai mare concurență.  

 Programul european de apărare. Primul program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, cu un buget de 500 milioane euro 
pentru perioada 2019-2020, va fi votat, în data de 21 februarie a.c., de Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). Asistența financiară a UE ar acoperi 
dezvoltarea unor produse și tehnologii noi și îmbunătățite în domeniul apărării în UE.  

 Reforma bugetului UE. Deputații europeni din Comisia pentru bugete (BUDG) vor prezenta și vota, în data de 21-22 februarie a.c.,  propuneri 
privind reformare a bugetului UE pe termen lung după 2020 (Cadrul financiar multianual -  CFM) și sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene. 

 Remedii la nivelul UE pentru produsele defecte. Deputații europeni din cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) vor 
vota, în data de 22 februarie a.c., un proiect de raport privind contractele de vânzare on-line și alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri.  Este 
vorba de un set unic de norme care să permită consumatorilor să obțină căile de atac la care au dreptul în cazul achiziționării unui produs defect. Normele 
armonizează anumite drepturi contractuale și s-ar aplica vânzărilor de bunuri on-line și off-line.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Luni, 19 februarie 2018  

 Participă la evenimentul „Francesco De Sanctis și dezvoltarea Europei moderne";  

 Participă la ceremonia comemorativă a 145 de ani de la moartea lui Vassil Levski, la monumentul acestuia situat în fața Ambasadei Republicii 
Bulgaria din Belgia;  

 Întrevedere cu dl Gerd Müller, ministrul german pentru cooperare economică și dezvoltare; 

 Participă la reuniunea Săptămâna parlamentară europeană 2018.  
 

Marți, 20 februarie 2018  

 Întrevedere cu dna Tsveta Karayancheva, președintele Adunării Naționale a Republicii Bulgaria; 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0219_1P/sitt-7666080
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ECON/ECON(2018)0221_1/sitt-7666530
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ITRE/ITRE(2018)0221_1/sitt-7666189
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ITRE/ITRE(2018)0221_1/sitt-7666189
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/BUDG/BUDG(2018)0221_1/sitt-7666336
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/IMCO/IMCO(2018)0221_1/sitt-7666738
http://fondazionedesanctis.it/francesco-de-sanctis-la-formazione-delleuropa-moderna/
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 Întâlnire cu deputatul european Tadeusz Zwiefka; 

 Întrevedere cu dna Viorica Dăncilă, prim-ministru al României;  

 Întrevedere cu dl Mário Centeno, noul președinte al Eurogrup. 
 

Joi, 22 februarie 2018  

 Participă la ceremonia „Pactul primarilor 2018”; 

 Întâlnire cu dl Frédéric Saint Geours, președintele în exercițiu al Consiliului de supraveghere la Societatea Națională a Căilor Ferate Franceze.  
 

Vineri, 23 februarie 2018  

 Participă la evenimentul „Ziua europeană a industriei 2018”; 

  Participă la reuniunea informală a Consiliul European.   
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

Din agenda săptămânii în curs: 

 

Luni, 19 februarie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Eurogrup (Bruxelles, Belgia). 

Luni - marți, 19 - 20 februarie 2018 

 Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană (Bruxelles, Belgia). 

Marți, 20 februarie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice și financiare (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 21 februarie 2018 

 Conferinţa tematică referitoare la punerea în practică a Directivei privind registrul UE cu numele pasagerilor (PNR) (Sofia, Bulgaria). 

Joi, 22 februarie 2018 

 Reuniunea coordonatorilor naţionali ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (Sofia, Bulgaria); 

 Evenimentul cu titlul: „Toate drumurile duc spre Europa? Perspectivele pentru o Uniune Federală”, organizat de Grupul Spinelli (Sofia, Bulgaria); 

 Reuniunea anuală a reprezentanților sectorului public în Cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală  (Sofia, 
Bulgaria). 

http://www.spinelligroup.eu/
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CONSILIUL EUROPEAN 
 

Din agenda săptămânii în curs 

Vineri, 23 februarie 2018 

 Reuniunea informală a şefilor de stat sau de guvern din cele 27 state membre (Bruxelles, Belgia). Liderii UE vor dezbate următoarele subiecte 
importante: componența Parlamentului European după alegerile din 2019 și eventualele liste transnaționale; modul în care UE numește candidații în poziții de 
conducere („Spitzenkandidaten”) și prioritățile politice ale cadrului financiar multianual (CFM) după 2020. 
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