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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

Luni - miercuri, 15 - 17 octombrie 2018 

 Concursul european de securitate cibernetică, ediția 2018 
(Londra, Regatul Unit al Marii Britanii).  

Marţi, 16 octombrie 2018 

 Dna Marianne Thyssen, membru al Comisiei Europene 
responsabil pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 
mobilitatea forţei de muncă, va avea o întâlnire cu dna Lia-Olguţa Vasilescu, 
ministrul muncii şi justiţiei sociale din România (Bruxelles, Belgia); 

 Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene responsabil 
pentru politica regională, va primi vizita dlui László Palkovics, ministrul 
inovării şi tehnologiei din Ungaria (Bruxelles, Belgia);  

 Dna Corina Creţu va avea o întâlnire cu dl Sebastiano 
Musumeci, preşedinte al Regiunii Sicilia – Italia (Bruxelles,Belgia) ; 

 Dna Corina Creţu va primi vizita dlui Boris Pistorius, ministru 
al afacerilor interne şi al sportului din Saxonia Inferioară - Germania 
(Bruxelles, Belgia). 

 

 

Miercuri, 17 octombrie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni. 

 

Joi - vineri, 18 - 19 octombrie 2018 

 Dl Tibor Navracsics, membru al Comisiei Europene 
responsabil  pentru educaţie, cultură şi sport, împreună cu dna Corina Creţu, 
vor participa la Cel de-al 7-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea 
Dunării - SUERD (Sofia, Bulgaria); 

 Dna Corina Creţu va susţine un discurs în cadrul reuniunii 
miniştrilor responsabili cu turismul din regiunea Dunării. De asemenea, se va 
întâlni cu dna Yordanka Asenova Fandakova, primarul oraşului Sofia. 

Vineri, 19 octombrie 2018 

 Dna Corina Creţu se va afla în vizită la Bucureşti, unde va 
susţine un discurs în cadrul reuniunii anuale CESAER (Conferința privind 
școlile europene pentru educația și cercetarea în domeniul ingineriei), 
organizată de Universitatea Politehnică din Bucureşti. 

 

 

https://www.7danube-forum-sofia.eu/
http://www.cesaer.org/en/event/cesaer-annual-meetings-politehnica-bucharest-17-19-10-2018/programme/
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

Luni, 15 octombrie 2018  

 Va primi vizita dlui Gaston Reinesch, guvernatorul Băncii 
Centrale a Luxemburgului, şi a dlui Henri Grethen, membru al Curţii de 
Conturi Europene (Bruxelles,Belgia). 

Marţi, 16 octombrie 2018 

 Va participa la Summit-ul social tripartit, împreună cu dl 
Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi membru 
responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, precum şi pentru 
stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital, şi 
cu dna Marianne Thyssen, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei 
de muncă (Bruxelles, Belgia). 

Miercuri, 17 octombrie 2018  

 Va avea o întâlnire cu dl Bill Gates, co-preşedinte al Fundaţiei 
„Bill & Melinda Gates”; 

 Va primi vizita dlui Kyriakos Mitsotakis, lider al partidului 
politic elen „Noua Democrație”; 

 Va participa la o cină de lucru organizată de Consiliul 
European (referitor la articolul 50). 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 18 octombrie 2018  

 Va participa la reuniunea Consiliului European; 

 Va avea o întrevedere cu dl Shinzō Abe, prim-ministru al 
Japoniei. 

Vineri, 19 octombrie 2018  

 Va participa, împreună cu dna Violeta Bulc, membru al 
Comisiei Europene responsabil pentru transporturi, la reuniunea Asia-
Europa - ASEM (Bruxelles, Belgia); 

  Va avea o întrevedere cu dl Nursultan Nazarbayev, 
președinte al Republicii Kazahstan; 

 Va avea o întrevedere cu dl Nguyen Xuan Phuc, prim-ministru 
al  Republicii Socialiste Vietnam; 

 Va avea o întrevedere cu dl Li Keqiang, premier al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chineze; 

 Va participa la summit-ul UE - Republica Coreea, împreună cu 
dl Donald Tusk, președintele Consiliului European, și cu dl Moon Jae-in, 
președinte al Republicii Coreea; 

 Va participa la semnarea Acordului de liber schimb cu 
Singapore, împreună cu domnul Donald Tusk, președintele Consiliului 
European, și cu dl Lee Hsien Loong, prim-ministru al Republicii Singapore; 

 Va participa la reuniunea liderilor UE-ASEAN (Bruxelles, 
Belgia). 
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 

 

Luni, 15 octombrie 2018 

 Va prezida reuniunea Consiliului de afaceri externe 
(Luxemburg); 

 Va prezida reuniunea ministerială a Parteneriatului Estic, la 
(Luxemburg). 

 

Miercuri, 17 octombrie 2018 

 Va susține un discurs în cadrul sesiuni plenare a Comitetului 
Economic şi Social European, la Bruxelles; 

 Va susține un discurs în cadrul evenimentului la nivel înalt 
„Inovația în dezvoltare – Viitorul cooperării internaționale a UE”, în 
Parlamentul european, la Bruxelles; 

 Va avea o întrevedere cu dl Bill Gates, copreședinte al 
Fundației „Bill şi Melinda Gates”, la Parlamentul european, Bruxelles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Joi, 18 octombrie 2018 

 Va participa la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles; 

18 - 19 octombrie 2018 

-        Va  participa la Summit-ul Europa - Asia (ASEM) (Bruxelles, 
Belgia);  
 Va participa la reuniunea la nivel înalt Europa-Asia (ASEM) şi 

va avea mai multe întâlniri bilaterale în marja reuniunii (Bruxelles, Belgia). 

 

Vineri, 19 octombrie 2018 

 Va participa la summit-ul UE - Republica Coreea (Bruxelles, 
Belgia); 

 Va participa la reuniunea liderilor UE - ASEN (Asociația 
Națiunilor din Asia de sud-est) (Bruxelles, Belgia).  
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 15 – 21 octombrie a.c., deputații europeni  își vor desfășura activitatea în cadrul grupurilor și comisiilor la Parlamentul European, Bruxelles - Belgia.  

 

 Controlul frontierelor și migrația. Comisia pentru Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va vota, în data de 15 octombrie a.c., proiectele de 
raport privind interoperabilitatea dintre sistemele de informații UE - frontiere și vize, și cea privind cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație, două 
propuneri legislative care urmăresc eficientizarea schimbului de informații între diferitele sisteme informatice ale UE pentru a spori protecția frontierelor 
externe ale UE, pentru a îmbunătăți gestionarea migrației și pentru a crește securitatea internă, respectând în același timp drepturile fundamentale.  

 Politica de dezvoltare / Bill Gates. Comisia pentru dezvoltare (DEVE) și Grupul european ThinkTanks (care reunește 5 grupuri de experți) va 
organiza o dezbatere publică privind dezvoltarea și inovarea în Europa, în data de 17 octombrie a.c., la care  vor participa dna Federica Mogherini, Înaltul 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei Europene, și dl Bill Gates, co-președintele Fundației “Bill și Melinda 
Gates”. Experți din principalele grupuri de reflecție europene în domeniul dezvoltării și reprezentanți ai publicului vor discuta despre provocările legate de 
cooperarea multilaterală și rolul UE în realizarea dezvoltării durabile în aspectele sale sociale, economice și de mediu. Vor fi întrebări legate de modul cum 
următorul set de instrumente ale UE, din viitorul Cadru financiar multianual, va putea să sprijine domeniul inovației pentru a sprijini UE în calitate de actor 
principal și de succes în dezvoltarea durabilă și cooperarea globală - combaterea sărăciei, a inegalității, a fragilității, a conflictului, a schimbărilor climatice și a 
provocărilor generate de migrație. 

 Drepturile lucrătorilor. Noi norme privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană vor fi votate de Comisia 
pentru Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), în ședința din 18 octombrie a.c. Propunerile includ mai multe informații cu privire la termenii 
contractuali, precizarea perioadelor de lucru, durata perioadelor de probă și formarea gratuită. Scopul este de a aborda evoluțiile digitale recente care au 
condus la așa-numita economie Gig1 și la lansarea unor platforme precum Uber și Deliveroo.  

                                                 
1 O dată cu dezvoltarea internetului și cu apariția unor platforme a apărut și un nou mod de a face bani - "gig economy" – care este un nou tip de ocupație apărută în ultimii ani, în care oamenii 
nu mai au venituri din job-uri fixe sau din activitatea de liber-profesioniști, ci din prestări de servicii prin intermediul platformelor on-line de freelancing și sharing. Start-up-uri cum ar fi AirBNB, 
Uber, Deliveroo sau Vijobs au revoluționat o industrie întreaga. Se estimează ca la nivel mondial 5 milioane de persoane își câștiga existența în acest fel. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/10-15/1164982RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DEVE/OJ/2018/10-08/1164611RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/EMPL/EMPL(2018)1018_1P/sitt-8762366
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201810/EMPL/EMPL(2018)1018_1P/sitt-8762366
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 Schimbările climatice și emisiile de CO2  generate de camioane. Noile norme de reducere a emisiilor de dioxid de carbon produse de vehiculele 
grele vor fi votate în ședința Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), în data de 18 octombrie a.c. Proiectul de raport arată că 
emisiile de CO2 produse de camioane reprezintă 6% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană în 2015, iar fără acțiuni ferme ale UE se 
estimează că această cotă va crește.  

 Pregătiri pentru plen. Grupurile politice se vor pregăti pentru sesiunea plenului Parlamentului European din perioada 22-25 octombrie a.c., de la 
Strasbourg, unde vor vota, între altele, propuneri care fac referire la interdicția privind poluarea cu materiale plastice de unică folosință, calitatea apei potabile, 
recomandările în urma cazului Facebook / Cambridge Analytica, taxarea rutieră pentru vehiculele grele de marfă și  bugetul UE 2019. De asemenea, deputații 
europeni vor dezbate  concluziile Consiliului European din 17 -18 octombrie a.c. și vor continua dezbaterile privind„Viitorul Europei”, avându-l ca invitat pe dl 
Klaus Iohannis, președintele României.  

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

 

Miercuri, 17 octombrie 2018 

 Va participa la reuniunea Grupului de contact pentru Cadrul 
financiar multianual (CFM); 

 Întrevedere  cu dl Nguyen Xuan Phuc, prim-ministru al 
Vietnamului; 

 Întrevedere cu dl Enzo Moavero Milanesi, ministrul italian al 
afacerilor externe;  

 Va participa la summit-ul Partidului Popular European din 
Parlamentul European. 

 

Joi, 18 octombrie 2018 

 Va participa la reuniunea Consiliului European și la o 
conferință de presă; 

 Va participa la cel de-al 5-lea Congres european al tinerilor 
fermieri;  

 Va participa la Conferința președinților; 

 Se va întâlni cu dl Bill Gates, co-președinte al Fundației ”Bill & 
Melinda Gates”. 

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

 

Marți, 16 octombrie 2018 

 Video-conferința Comisiilor de buget și politici europene din 
Camera Deputaților din Italia – Bruxelles – Roma. 

Miercuri, 17 octombrie 2018 

 Video conferința Comisiilor pentru afaceri externe și politici 
europene a Camerei Deputaților din Italia – Bruxelles – Roma. 

 

 

 

Joi, 18 octombrie 2018 

 Reuniunea interparlamentară a comisiei LIBE cu tema: 
„Aspecte ale drepturilor fundamentale privind incluziunea romilor și 
combaterea ostilității față de romi” (Bruxelles, Belgia). 

Joi - sâmbătă, 18 - 20 octombrie 2018 

 Reuniunea anuală a corespondenților ECPRD (Helsinki, 
Finlanda). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2018/10-18/1165455EN.pdf
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni, 15 octombrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri externe (Luxemburg). 
 

Luni - marți, 15 - 16 octombrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit 
(Luxemburg). 
 

Marți, 16 octombrie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale - articolul 50 
(Luxemburg); 

 Reuniunea Consiliului pentru afaceri generale (Luxemburg); 

 Summit-ul social tripartit (Bruxelles, Belgia). 

 

 

 

 

 

 

Marți - miercuri, 16 - 17 octombrie 2018 

 Reuniunea Grupului UE la nivel înalt privind combaterea 
rasismului, a xenofobiei și a altor forme de intoleranță (Viena, Austria). 

 

Joi, 18 octombrie 2018 

 Summit-ul Euro. 
 

Joi - vineri, 18 - 19 octombrie 2018 

 Reuniunea Asia-Europa (ASEM) (Bruxelles, Belgia): 

 Conferința cu tema: „Protecția datelor în domeniul justiției” 
(Viena, Austria). 
 

Vineri, 19 octombrie 2018 

 Summit-ul UE - Republica Coreea (Bruxelles, Belgia). 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii 

 

Joi, 18 octombrie 2018  

 Reuniunea Consiliului European (Bruxelles, Belgia); 

 Reuniunea Consiliului European - articolul 50 (Bruxelles, Belgia). 

 

Din agenda preşedintelui, dl Donald Tusk 

 

Marți, 16 octombrie 2018  

 Va participa la Summit-ul social tripartit (Bruxelles, 
Belgia). 

 

Miercuri, 17 octombrie 2018  

 Va participa la Summit-ul Partidului Popular European. 

 

 

 

Joi, 18 octombrie 2018 

 Va participa la reuniunea Consiliului European; 

 Va participa la Summit-ul Euro; 

 Va participa la reuniunea Asia-Europa (ASEM). 

Vineri, 19 octombrie 2018 

 Va participa la Summit-ul UE – Republica Coreea. 
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