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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii: 

 

Luni, 14 mai 2018 

 Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, împreună cu Dario Nardella, primarul oraşului Florenţa, vor  
vizita proiectul finanţat din fonduri europene -  Linia de tramvai Florenţa (Florenţa, Italia). 

Luni - marţi, 14 – 15 mai 2018 

 Cea de a 5-a Conferinţă europeană cu tema: „Planuri pentru o mobilitate urbană durabilă: Strategii pentru oraşe multimodale” (Nicosia, Cipru). 

Marţi, 15 mai 2018 

 Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va avea o întâlnire cu Tony Murphy, membru al Curții de 
Conturi Europene; 

 Corina Crețu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va primi vizita , primarului orașului Cluj-Napoca,  Emil Boc. 

Miercuri, 16 mai 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni; 

 Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil pentru politica regională, va avea o întâlnire cu Alberto Núñez Feijóo, președintele 
regiunii Galicia, Spania.  
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Joi, 17 mai 2018 

 Elżbieta Bieńkowska, membru al Comisiei Europene responsabil pentru piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, se va afla în vizită 
oficială în România; 

 Karmenu Vella, membru al Comisiei Europene responsabil pentru mediu, pescuit şi afaceri maritime, împreună cu membrii din juriul concursului 
vor acorda Premiul european Natura 2000 - ediția 2018 (Bruxelles, Belgia). 

Joi - vineri, 17 - 18 mai 2018 - Chișinău, Moldova 

 Corina Crețu se va întâlni cu Liviu Volconovici, ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediu din Republica Moldova;  

 Corina Crețu  va participa la un prânz de lucru alături de Iurie Leancă, viceprim-ministru pentru integrare europeană din Republica Moldova, și de  
Tudor Ulianovschi, ministru al afacerilor externe şi integrării europene din Republica Moldova; 

 Corina Crețu  va avea o întâlnire cu Pavel  Filip, prim-ministru al Republicii Moldova.  

 

Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Marţi, 15 mai 2018 

 Va avea o întâlnire cu Christophe Deloire, Secretar general al Organizației „Reporteri fără frontiere”.  
 

Miercuri, 16 mai 2018 

 Va primi vizita lui António Guterres, Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU). 
 

Joi, 17 mai 2018 – Sofia, Bulgaria 

 Împreună cu Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei,  va 
participa la Summit-ul UE-Balcanii de Vest.  
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini: 

 

Luni, 14 mai 2018 - Bruxelles 

 Va prezida reuniunea Consiliului de asociere UE-Algeria;  

 Va participa, alături de Michel Barnier,  negociator-şef al Uniunii Europene pentru  Brexit, la evenimentul cu tema „ Viitorul politicii externe, de 
securitate şi apărare a UE post Brexit”  - organizat de Institutul Uniunii Europene pentru studii de securitate;  

 Va primi vizita oficială a lui Elmar Mammadyarov, ministru al afacerilor externe din Azerbaidjan.  

 

Marţi, 15 mai 2018 - Bruxelles 

 Va prezida reuniunea Consiliului de asociere UE-Tunisia; 

 Va co-prezida prima reuniune ministerială comună UE-Cuba.  
 

Joi, 17 mai 2018 - Sofia, Bulgaria 

 Va participa, alături de preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker,  la Summit-ul UE-Balcanii de Vest; 

 Va susţine un discurs la deschiderea evenimentului cu tema „Dialog strategic privind Balcanii de Vest” care va fi găzduit de Forumul Economic 
Mondial şi de preşedinţia bulgară a Consiliului UE.  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 16 – 22 aprilie  a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles – Belgia.   

 Digitalizarea și automatizarea/ provocări pentru piața muncii și sistemele de securitate socială. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale (EMPL) va organiza, în data de 14 mai a.c., o audiere privind digitalizarea și automatizarea: provocări pentru piața forței de muncă și sistemele de 
securitate socială. Digitalizarea are un impact rapid și profund asupra economiei, în general, și asupra piețelor muncii, în special. Există un grad ridicat de 
incertitudine cu privire la efectele sale concrete asupra lucrătorilor, însă este de așteptat un impact important asupra sistemelor europene de securitate socială. 
Sunt invitați experți care vor avea un schimb de opinii cu deputații europeni. 

 Protecția datelor. Având în vedere că noile norme UE privind protecția datelor vor intra în vigoare la 25 mai a.c., deputații europeni și deputații 
naționali se vor întâlni, în data de 15 mai a.c. la Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în cadrul unui dialog interparlamentar, pentru a discuta 
despre punerea lor în aplicare, cu autorități de aplicare a legii, organizații interguvernamentale, reprezentanți ai întreprinderilor și specialiști IT.  

 Ajutorul financiar după dezastre naturale. Comisia pentru bugete va vota, în data de 16 mai a.c.,  planurile de mobilizare a peste 100 milioane euro 
ajutor financiar pentru Grecia, în scopul acoperirii daunelor provocate de cutremurele din Lesbos, a pagubelor provocate de uragan în teritoriile franceze  - 
Saint-Martin și Guadelupa, și a daunelor provocate de incendiile forestiere din Portugalia și Spania, din anul 2017.  

 Apărarea cibernetică. Comisia pentru afaceri externe va vota, în data de 16 mai a.c., modalitățile de îmbunătățire a siguranței circulației forțelor 
armate ale Europei. Deputații europeni pot solicita o integrare mai strânsă a capacităților naționale în materie de defecțiuni și a creșterii resurselor financiare și 
de personal, în special a experților în domeniul infracționalității, pentru a facilita identificarea surselor de atacuri cibernetice.  

 Migrația/revizuirea finanțării UE. Finanțarea UE pentru programele legate de migrație și dificultățile cu care se confruntă organizațiile care o 
administrează vor fi temele unei audieri publice, din 16 mai a.c., organizată de comisiile pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, bugete și control 
bugetar. Deputații europeni vor revizui cheltuielile UE privind migrația și vor propune modalități de îmbunătățire a eficienței finanțării politicilor privind azilul și 
migrația în Uniune. 

 Protecție civilă/dezastre naturale. O revizuire a mecanismului de protecție civilă al Uniunii (UCPM) va fi votată în cadrul Comisiei pentru  mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), în data de 17 mai a.c. Sistemul actual nu poate oferi sprijin și nu poate să răspundă în mod eficient tuturor 
solicitărilor din partea statelor membre ale UE. Propunerile de schimbare, inclusiv crearea unui program Erasmus pentru protecția civilă, reflectă aspectele 
rezultate din cazuri reale -  incendiile de pădure din Italia, Franța, Spania, Portugalia și Grecia, din anul 2017.  

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/143003/EMPL20180514_draft_programme_hearing_digitalisation.en.pdfț
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-nationalparl.html?id=20180419MNP00301
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bLIBE-OJ-20180515-1%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/BUDG/BUDG(2018)0516_1P/sitt-7991800
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/AFET/AFET(2018)0516_1/sitt-8375227
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/ENVI/ENVI(2018)0516_1P/sitt-7985344
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/ENVI/ENVI(2018)0516_1P/sitt-7985344
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Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Marți, 15 mai 2018 

 Va participa la evenimentul "PassOnPlastic"1; 

 Întrevedere cu dna Esther de Lange (PPE, Olanda).   

Miercuri, 16 mai 2018 – Sofia, Bulgaria 

 Va participa la întâlnire PPE premergătoare Summit-ului Balcanilor de Vest2.  

Joi, 17 mai 2018 

 Va participa la Summit-ul Balcanilor de Vest. 
 

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

 

Luni, 14 mai 2018 –  Bruxelles, Belgia 

 Vizita vicepreşedintelui Camerei Comunelor din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.  
 Vizita dlui Andreas Schieder, preşedintele Comisiei pentru politică externă din Parlamentul austriac.  

Marţi, 15 mai 2018 –  Bruxelles, Belgia 

 Reuniunea interparlamentară organizată de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) referitoare la „Punerea în aplicare a 
Pachetului privind protecția datelor – înaintea intrării în vigoare.”  

Miercuri, 16 mai 2018 –  Bruxelles, Belgia 

 Vizita delegației Adunării Naționale franceze. 

Joi - vineri, 17 - 18 mai 2018 – Tbilisi, Republica Georgia   

 Seminar ECPRD cu tema: „Evaluarea impactului normativ și costurile acestuia” . 
 

                                                 
1 Evenimentul, organizat de Sky Ocean Rescue, își propune asumarea angajamentul de a reduce consumul produselor de unică folosință din plastic. Sky Ocean Rescue, lansat în ianuarie 

2017, își propune să atragă atenția asupra problemelor legate de „sănătatea” oceanelor, în special de poluarea acestora cu material din plastic de unică folosință, și să determine oamenii să 
facă mici schimbări. 

2 Summit-ul UE-Balcanii de Vest va avea loc la Sofia - în Bulgaria, la 17 mai 2018, și va avea ca obiectiv să insufle o nouă energie în relația dintre UE și Balcanii de Vest. Acesta va urmări: 
să reafirme angajamentul UE față de partenerii săi din Balcanii de Vest și să reitereze apartenența regiunii la familia europeană; să consolideze legăturile dintre UE și Balcanii de Vest în materie 
de infrastructură, conectivitate digitală și umană; să conlucreze mai strâns pentru a face față provocărilor comune, cum ar fi securitatea, migrația, evoluțiile geopolitice și relațiile de bună 
vecinătate.  
  

 

https://www.skygroup.sky/corporate/media-centre/articles/en-gb/Over-100-MPs-pledge-to-PassOnPlastic-with-Sky-Ocean-Rescue
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/05/17/
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

Din agenda săptămânii în curs: 

Luni,  14 mai 2018  

 Consiliul afaceri generale - articolul 50 (Bruxelles, Belgia); 

 Consiliul afaceri generale (Bruxelles, Belgia); 

 Consiliul de asociere UE-Algeria (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea președinților comisiilor pentru energie ai parlamentelor naționale din statele membre UE (Sofia, Bulgaria). 

Marți,  15 mai 2018 

 Reuniunea Comitetului militar al Uniunii Europene (CMUE) (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea ministerială comună UE-Cuba (Bruxelles, Belgia). 

Joi, 17 mai 2018 

 Summit-ul UE-Balcanii de Vest (Sofia, Bulgaria).  
 

Vineri, 18 mai 2018 – Sofia, Bulgaria 

 Forumul economic vienez (Sofia, Bulgaria). 
 

Dimensiunea parlamentară: 

Luni – marți,  16 - 17 aprilie 2018 

 „Muzica Europei: Regatul Unit al Marii Britanii”. Evenimentul „Muzica Europei" reprezintă o serie de 28 de concerte conţinând creaţii muzicale 
din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Sofia, în Bulgaria. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

Marți, 15 mai 2018  

 Va avea o întâlnire cu António Guterres, Secretar general al ONU. 
 

Miercuri, 16 mai 2018 – Sofia, Bulgaria  

 Va participa la întâlnire PPE premergătoare Summit-ului Balcanilor de Vest;  
  Va avea întâlnirea informală cu şefii de stat sau de guvern din UE.  

Joi, 17 mai 2018 – Sofia, Bulgaria 

 Va participa la Summit-ul UE-Balcanii de Vest.  
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