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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Din agenda săptămânii: 

Luni, 26 martie 2018 

- Dl  Phil Hogan, comisarul european responsabil pentru agricultură şi dezvoltare rurală va participa la un Dialog cu cetăţenii privind viitorul politicii 
agricole a UE (Wuustwezel, Belgia). 

Marţi, 27 martie 2018 

- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu un grup de primari din judeţul Buzău, România 
(Bruxelles, Belgia); 

- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va susţine un discurs în cadrul Conferinţei cu tema „Cooperarea teritorială 
europeană post-2020” (Bruxelles, Belgia); 

- Dna Corina Creţu, comisar european responsabil pentru politica regională va primi vizita dlui Philip Cordery, fost secretar general al Partidului Socialist 
European (PSE). 

Miercuri, 28 martie 2018 

- Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

- Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională va avea o întâlnire cu dna Gabrijela Žalac, ministrul pentru dezvoltare 
regională și fonduri europene din Croația.  
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

Luni, 26 martie 2018 

- Va participa la reuniunea liderilor UE-Turcia alături de dl Donald Tusk, președintele Consiliului European, dl Boyko Borissov, prim-ministrul Bulgariei și dl 

Recep Tayyip Erdoğan, președintele Republicii Turcia (Varna, Bulgaria). 

Marţi, 27 martie 2018 

- Va avea o întrevedere cu dl Miroslav Lajčák, președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și ministrul afacerilor externe al Republicii 
Slovacia.  

Miercuri, 28 martie 2018 

- Va primi vizita dlui Sauli Niinistö, președintele Republicii Finlanda. 

 

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

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini: 

 

Luni - marţi, 26 - 27 martie 2018 

- Va participa la conferinţa privind Afganistanul care va dezbate „Procesul de pace, cooperare în domeniul securităţii şi conectivitate regională” (Tashkent, 
Uzbekistan). 

 

Miercuri, 28 martie 2018 

- Va primi vizita oficială a dlui Sauli Niinistö, preşedintele Finlandei (Bruxelles). 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna  26 - 29 martie  a.c. deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare la Bruxelles – Belgia.   

 

 Elucidarea asasinării jurnalistului Ján Kuciak. Rezultatele investigației deputaților europeni, constituiți într-o delegație ad-hoc, care au vizitat 
Slovacia, pentru a se documenta cu privire la uciderea jurnalistului Jan Kuciak și folosirea abuzivă a unor fonduri europene, vor fi dezbătute, în data de 26 martie 
a.c., în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și la Comisia pentru control bugetar (CONT). Concluziile discuțiilor vor contribui la 
adoptarea unei rezoluții care va fi votată în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului  European din 16-19 aprilie a.c., la Strasbourg.  

 Protecția lucrătorilor. O actualizare a normelor UE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau 
mutageni la locul de muncă va fi votată, în data de 27 martie a.c., în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și socială (EMPL). Scopul este de a adopta 
noi praguri pentru expunerea la 8 noi agenți chimici care conduc la îmbolnăvire și cauzează cancerul.  

 Numirea secretarului general al Comisiei Europene. Comisar european responsabil cu bugetul și resursele umane, dl. Günther Oettinger, va fi 
audiat, în data de 27 martie a.c., în legătură cu politica de integritate a Comisiei Europene, în special cu numirea Secretarului general al Comisiei Europene, 
Martin Selmayr, în cadrul unei audieri organizate de Comisia pentru control bugetar (CONT). Rezultatul audierii va contribui la adoptarea unei rezoluții care va fi 
votată de plenul Parlamentului European din 19 aprilie a.c.  

 Pluralismul mass-media și libertatea presei în UE. Violența și presiunea față de jurnaliști, înrăutățirea condițiilor economice și de muncă în media, 
știrile false sunt câteva teme care vor fi examinate, în data de 27 martie a.c., în raportul privind libertatea presei ce va fi votat de membrii Comisiei pentru  
libertăți civile,  justiție și afaceri interne (LIBE).  

 Migrația/Drepturile omului. Directorul executiv al Frontex, dl Fabrice Leggeri, și ofițerul Oficiul Înaltului Reprezentant și al Registrul Curții și 
Procuraturii din Bosnia și Herțegovina, precum și al Agenției spaniole pentru cooperare internațională, dna Inmaculada Arnaez Fernandez, vor prezenta, în data 
de 27 martie a.c., noua operațiune comună Themis, care a înlocuit operațiunea Triton, lansată în 2014, pentru a ajuta Italia în activităţile sale de control la 
frontiere, în cadrul Comisiei pentru  libertăți civile, justiție și afaceri interne. Themis va continua operaţiunile de căutare şi de salvare a migranţilor, dar va acorda 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/LIBE/CONT(2018)0326_1/sitt-8202169
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/CONT/CONT(2018)0326_1/sitt-7744566
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/EMPL/EMPL(2018)0327_1/sitt-7743974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/CONT/CONT(2018)0326_1/sitt-7744566
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/LIBE/CONT(2018)0326_1/sitt-8202169
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/LIBE/CONT(2018)0326_1/sitt-8202169
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o atenţie sporită aplicării legii.  Operaţiunea va urmări  înăsprirea presiunilor asupra activităţilor infracționale (precum traficul de droguri) şi va strânge informaţii 
în efortul de a-i împiedica pe terorişti să intre în UE. Themis include operațiunile de căutare și salvare în Mediterana Centrală, care acoperă fluxurile de migrație 
din Algeria, Tunisia, Libia Egipt și Albania. 

 Viitorul politicii de coeziune a UE. Cel de-al șaptelea raport al Comisiei Europene după 2020 și stimularea creșterii economice și a coeziunii în 
regiunile frontaliere ale UE, consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene care vizează reducerea decalajelor între regiuni, 
vor fi prezentate și votate, în data de 27 martie a.c.,  la Comisia pentru dezvoltare regională (REGI). Păstrarea bugetului, selectarea unor noi domenii prioritare, 
definirea unor noi indicatori complementari PIB, precum și stimularea cooperării teritoriale și simplificarea sunt printre propunerile care trebuie luate în 
considerare. De asemenea, membrii Comisiei ENVI vor vota cu privire la raportul privind obiectivul tematic de promovare a transportului durabil și de eliminare 
a blocajelor în infrastructurile de rețea-cheie. Tot în cadrul aceleiași reuniuni va avea loc o dezbatere cu comisarul european responsabil cu  politica regională, 
dna Corina Crețu. 

  

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 27 martie 2018 

 Întâlnire cu europarlamentarul José Manuel Fernandes (S&D, PT); 

 Întrevedere cu dl Miroslav Lajčák, președintele Adunării Generale a ONU;  

 Întâlnire cu deputatul european Maria Gabriela Zoană ((S&D, RO).  
 

Miercuri, 28 martie 2018 

 Întrevedere cu dl Sauli Niinistö, președintele Republicii Finlanda.  

 

Din agenda săptămânii - Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

 

Luni, 26 martie 2018 

 Grupul de lucru COSAC (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/REGI/REGI(2018)0326_1/sitt-7767927
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

    CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

Din agenda săptămânii în curs 

Luni, 26 martie 2018 

- Reuniunea liderilor UE-Turcia de la Varna (Bulgaria). 

Din agenda săptămânii în curs - Dimensiunea parlamentară 

Luni, 26 martie 2018 

- Conferinţa internaţională cu tema: „Provocări în domeniul securităţii cibernetice” (Sofia, Bulgaria). 

Luni - marţi,  26 - 27 martie 2018 

- Conferinţa privind instituirea Parchetului European (Sofia, Bulgaria); 

- Conferinţa cu tema „Patrimoniul cultural pentru o Europă durabilă” (Plovdiv, Bulgaria); 

- „Muzica Europei - Grecia”. „Muzica Europei" este o serie de 28 de concerte conținând creații muzicale din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, 
care se vor desfăşura la Sofia, în Bulgaria. 

Marţi, 27 martie 2018 

- Conferinţa internaţională privind siguranţa rutieră (Sofia, Bulgaria).  
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,CONSILIUL EUROPEAN 

 

Din agenda preşedintelui - dl Donald Tusk: 

 

Luni, 26 martie 2018  

 Va participa la reuniunea liderilor UE-Turcia (Varna, Bulgaria); 

 Întrevedere cu dl Boiko Borrisov, prim-ministrul Republicii Bulgaria; 

 Va participa la un dineu de lucru împreună cu dl Recep Tayyip Erdoğan, președintele Republicii Turcia, cu dl Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei 
Europene și cu dl Boiko Borrisov, prim-ministrul Republicii Bulgaria. 
 

Marți, 27 martie 2018  

 Va avea o întrevedere cu președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, dl Miroslav Lajčák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 


