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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii 

 
Marți, 27 februarie 2018 

- Dl Maroš Šefčovič, comisar european responsabil pentru Uniunea energiei va avea o întâlnire cu dna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene din 
România; 
- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu dl Piet Jaspaert, vice-preşedinte al Europa Nostra şi dna 
Sneška Quaedvlieg-Mihailović, secretar general al Europa Nostra;  
- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o întrevedere cu dl Willy Borsus, ministru-preşedinte al Valoniei 
(Bruxelles, Belgia). 
- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu dl Dietmar Woidke, ministru-preşedinte al landului 
Brandenburg (Germania).  
- Dl Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Parlamentul României, va efectua o  vizită la Bruxelles, unde se va 
întâlni cu dl Miguel Arias Cañete, comisar european responsabil pentru politici climatice şi energie, cu reprezentanţi ai Comisiei Europene şi deputaţi ai 
Parlamentului European. 

Miercuri, 28 februarie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 
- Dna Corina Creţu se va întâlni cu dna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene din România; 
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- Dna Corina Creţu va avea o întâlnire cu dl Jānis Reirs, ministrul afacerilor sociale din Letonia. 
 

Joi, 1 martie 2018 

- Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii internaţionale, 
statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale va efectua o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea întâlniri cu dl Liviu Dragnea, preşedinte al 
Camerei Deputaţilor, cu dl Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, cu membrii Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, cu dl Klaus Iohannis, preşedintele României, cu dna Viorica Dăncilă, prim-
ministru al României (Bucureşti, România); 
- Dl Christos Stylianides, comisar european responsabil pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor va avea o întâlnire cu dna Carmen Dan, ministrul 
afacerilor interne din România (Bucureşti, România). 

Joi - vineri, 1 – 2 martie 2018 

- Conferinţa cu tema: „Integrarea financiară internațională într-un context politic în schimbare – sfârșitul unei ere?”; 
- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o serie de întrevederi cu dl Jacques Mézard, ministrul pentru coeziune 
teritorială, cu dl Philippe Étienne, consilier diplomatic al preşedintelui (Paris, Franţa). 

Vineri, 2 martie 2018 
- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va efectua o vizită în Ile-de-France care vizează un proiect finanţat din fonduri 
europene. De asemenea, va avea întâlniri cu dna Nathalie Loiseau, ministrul afacerilor externe, însărcinat cu afaceri europene (Paris, Franţa). 
 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 26 februarie 2018 

- Împreună cu dl Johannes Hahn, comisar european responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii vor avea o 
întrevedere cu dl Ilir Meta, preşedintele Albaniei (Tirana, Albania). 

Luni - marți, 26 - 27 februarie 2018 

- Împreună cu dl Johannes Hahn, comisar european responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii vor avea o 
întrevedere cu dl Aleksandar Vučić, președintele Serbiei (Belgrad, Serbia); 
- Împreună cu dl Johannes Hahn, comisar european responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii vor avea o 
întrevedere cu dna Ana Brnabić, prim-ministrul Serbiei (Belgrad, Serbia); 
- Va avea o întrevedere cu dl Duško Marković, prim-ministrul din Muntenegru şi se va adresa Parlamentului din Muntenegru (Podgoriţa, Muntenegru). 
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Miercuri, 28 februarie 2018 
- Împreună cu dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei 
Europene şi cu dl Johannes Hahn, comisar european responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii şi cu dl Dragan Čović, 
cu dl Bakir Izetbegović și cu dl Mladen Ivanić, membrii Președinției din Bosnia și Herțegovina se vor afla la Sarajevo, în Bosnia Şi Herţegobvina. Va susţine o 
alocuţiune în cadrul sesiunii comune a Camerei Reprezentanţilor şi a Camerei Popoarelor din Bosnia şi Herţegovina; 
- Va avea o întrevedere cu dl Hashim Thaçi, președinte al Kosovo, cu dl Kadri Veseli, președinte al Parlamentului național, cu dl Ramush Haradinaj, prim-
ministrul din Kosovo şi cu reprezentanți ai societății civile. 

Joi, 1 martie 2018 

- Împreună cu dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei 
Europene şi cu dl Johannes Hahn, comisar european responsabil pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii vor avea o 
întrevedere cu dl Boiko Borisov, prim-ministrul Republicii Bulgaria. De asemenea, vor participa la un prânz oficial  găzduit de dl prim-ministru bulgar cu liderii 
ţărilor din Balcani de Vest (Sofia, Bulgaria). 

Vineri, 2 martie 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Olaf Scholz, primarul oraşului Hamburg şi cu dl Joschka Fischer, fost vicecancelar şi fost ministru al afacerilor externe al 
Germaniei (Hamburg, Germania). 
 

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

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Luni, 26 februarie 2018 

- Va prezida reuniunea Consiliului afaceri externe, la Bruxelles; 
- Va avea o întrevedere cu dl Kairat Abdrakhmanov, ministrul de afaceri externe al Kazahstan-ului; 
- Va avea o întrevedere cu dna Zehava Galon, membru al Knesset-ului (Israel) şi preşedinte al Partidului politic Meretz. 

Marţi, 27 februarie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Mark Lowcock, Şeful Biroului ONU pentru afaceri umanitare (OCHA). 
- Va participa la Forumul tinerilor lideri UE-ASEAN, la Bruxelles.  

 

 

 



 

6 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii 

În săptămâna 26  februarie – 4 martie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul mini-sesiunii plenului și al comisiilor parlamentare, la 
Bruxelles - Belgia.  

 Mini-sesiunea plenului PE. Pe data de 28 februarie – 1 martie a.c., deputații europeni vor dezbate și vota, printre altele, rezultatele reuniunii 
informale a șefilor de stat sau de guvern ai UE din 23 februarie a.c.; activarea articolului 7 alineatul (1) din Tratatul UE privind Polonia; Raportul pe 2016 privind 
drepturile fundamentale ale UE; eliminarea mai multor țări terțe din lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; Raport anual 2017 privind Uniunea 
bancară; prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor; modalități de a proteja mai bine sănătatea albinelor și de a 
intensifica lupta împotriva falsificării mierii; crearea unei comisii speciale privind crimele financiare și evaziunea fiscală.  

 Comisii: 

  Subcomisia pentru apărare (SEDE) va dezbate cum poate fi apărată Europa împotriva amenințărilor cibernetice.  

 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) va dezbate Planul de acțiune european „O singură sănătate” și Pachetul 
deșeurilor (documentele fac parte din așa-numitul Pachet economia circulară).  

 Membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) vor avea o întâlnire de lucru, în cadrul dialogului monetar, cu dl Mario Draghi, 
președintele Băncii Centrale Europene, în care va discuta despre ultimele evoluții din economia europeană. De asemenea, va organiza un schimb de opinii cu dl 
Luis de Guindos, candidat la funcția de vicepreședinte al BCE.  

 
 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/SEDE/SEDE(2018)0226_1/sitt-7666395
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0226_1/sitt-7666086
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ECON/ECON(2018)0226_1/sitt-7666533
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Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani 

Marți, 27 februarie 2018  

 Întâlnire cu dl Dimitris Avramopoulos, comisar european responsabil pentru migrație și afaceri interne. 

 

Miercuri, 28 februarie 2018 

 Întâlnire cu dl György Hölvényi (PPE) și dl  Jean-Clément Jeanbart, arhiepiscop al Arhieparhiei  greco-catolice melkite din Aleppo; 

 Va participa la semnarea Regulament de interzicere a geo-blocării nejustificate între statele membre, împreună cu dna Lilyana Pavlova,  ministrul 
însărcinat cu președinția bulgară UE; 

 Întâlnire cu secretarul general al UNWTO1, dl Zurab Pololikashvili; 

 Va participa la ceremonia de semnare a Memorandumului de înțelegere dintre Parlamentul European și Organizația Mondială a Turismului a ONU 
(EP-UNWTO), împreună cu secretarul general al UNWTO, dl Zurab Pololikashvili; 

 Va susține un discurs cu ocazia lansării zilei parlamentare dedicate anului turistic UE-China; 

 Va susține un discurs pentru lansarea campaniei „#StairsHealthCampaign”. 

 

Joi, 1 martie 2018  

 Prezidează lucrările plenului mini-sesiunii la votul pentru alegerea noului vicepreședinte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 UNWTO = Organizația Mondială a Turismului a ONU 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 26 februarie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Bruxelles, Belgia); 

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

Marți, 27 februarie 2018 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Bruxelles, Belgia); 

- Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (articolul 50) 
(Bruxelles, Belgia); 

- Reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri externe (Sofia, 
Bulgaria). 

Miercuri, 28 februarie 2018 

- Reuniunea informală a miniștrilor pentru educație, tineret, cultură și 
sport pe tema culturii (Sofia, Bulgaria). 

Din agenda săptămânii în curs - 

Dimensiunea parlamentară 

Luni, 26 februarie 2018 

- Conferinţa internaţională privind „Protecţia drepturilor 
consumatorilor împotriva monopolurilor: context naţional şi european” 
(Sofia, Bulgaria);  

- Conferinţa cu tema: „Sănătatea protecție pentru fiecare cetățean al 
UE”. 

Miercuri, 28 februarie 2018 

- Conferința privind „Transportul aerian – Legătura necesară integrării 
ţărilor din Europa de Sud-Est” (Sofia, Bulgaria). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Marţi, 27 februarie 2018 

- Va avea o întâlnire cu dl Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European. 
 

Joi, 1 martie 2018 

- Va avea o alocuţiune în cadrul evenimentului BusinessEurope day (Bruxelles, Belgia); 
- Va avea o întâlnire cu dna Theresa May, prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii, la Londra. 
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