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COMISIA EUROPEANĂ 

Din agenda săptămânii 

 

Luni - marţi, 29 - 30 octombrie 2018 

- Conferinţa cu tema: „Oceanul nostru”, ediția 2018 (Bali, 
Indonezia); 

- Dna Corina Creţu, membru al Comisiei Europene, responsabil 
pentru politica regională, va susţine un discurs în cadrul conferinţei 
EuroIMPACT cu tema: „Informarea și îmbunătățirea comunicării cu privire la 
politica de coeziune a UE în România”. De asemenea, va avea întâlniri cu dna 
Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, cu reprezentanții Coaliției 
naționale pentru modernizarea României și cu dl Vazil Hudák, vice-
președinte al Băncii europene de investiții (BEI) la București, în România. 

 

Marţi, 30 octombrie 2018 

- Dl Günther H. Oettinger, membru al Comisiei Europene 
responsabil pentru buget și resurse umane va efectua o vizită la București și 
va avea întâlniri cu dna Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, cu dl Eugen 
Orlando Teodorovici, ministrul finanțelor publice, cu dl Teodor-Viorel 

Meleşcanu, ministrul afacerilor externe, cu dl Victor Negrescu, ministrul 
delegat pentru afaceri europene. Totodată, va susține un discurs în cadrul 
conferinței cu tema: „O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai 
aproape de cetățeni”, organizată de Guvernul României. De asemenea, va 
participa la conferința cu tema: „Un pas mai aproape – Drumul către Sibiu”. 
Va avea o întâlnire cu dl Jerzy Kwieciński, ministrul pentru investiții și 
dezvoltare din Polonia (București, România);  

- Dna Corina Creţu va susține un discurs în deschiderea 
conferinței la nivel înalt cu tema: „O politică de coeziune incluzivă pentru o 
Uniune mai aproape de cetățeni”. Va avea întâlniri cu dl Jerzy Kwieciński, 
ministrul investițiilor și dezvoltării din Polonia și cu dl Victor Negrescu, 
ministrul delegate pentru afaceri europene din România. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din agenda săptămânii: 

În săptămâna 29 octombrie  - 4 noiembrie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul activităților externe – delegații.  

 Economie. O delegație a membrilor Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) va vizita Roma, în perioada 29-31 octombrie a.c., 
pentru a discuta despre perspectivele economice și stabilitatea financiară a țării, precum și despre supravegherea și evoluțiile din sectorul bancar, de exemplu 
despre nivelurile de capitalizare și stocul de credite neperformante. Deputații europeni vor avea întâlniri cu dl Giovanni Tria, ministrul de finanțe, și cu  dl Ignazio 
Visco,  guvernatorul Băncii Naționale a Italiei. 

 Migrația. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) se va deplasa, în perioada 29-31 octombrie a.c., în orașele 
Melilla și Ceuta - Spania în cadrul unei misiuni de informare și de evaluare a situației privind migrația de pe ambele frontiere cu Marocul. Membrii delegației se 
vor întâlni cu reprezentanți ai autorităților locale și ai poliției și vor vizita centrele de primire pentru imigranți, care pun un accent special pe situația minorilor 
neînsoțiți.   

 Drepturile omului. O delegație a Comisiei pentru afaceri externe (AFET) și a Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI) va pleca la New York – 
SUA, în perioada  29-31 octombrie a.c., pentru a se întâlni cu dl António Guterres, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, și cu alți oficiali de nivel înalt, 
pentru a discuta o serie de probleme care vizează pacea și securitatea, drepturile omului și prevenirea conflictelor.  

 Negocieri UE–Coreea de Sud. O delegație a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) se va deplasa, în perioada 29 octombrie - 
2 noiembrie a.c., la Seul -  Coreea de Sud, pentru a evalua negocierile actuale dintre Uniunea Europeană, care vizează atingerea unei „decizii de adecvare” a 
transferului de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Coreea de Sud. Delegația se va întâlni cu autorități sud-coreene și cu reprezentanți ai 
Ministerului de interne. Proiectul de program include întâlniri cu deputații din Parlamentul național care lucrează în domeniul protecției datelor, membrii ai 
Comisiei pentru comunicații din Coreea, responsabilă de gestionarea negocierilor, ai Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal (PIPC) și ai Agenției 
de internet și de securitate Coreea (KISA). În program mai sunt incluse mese rotunde cu reprezentanți ai societății civile din industria de afaceri și ai asociațiilor 
profesionale, precum și cu reprezentanții părților interesate, și va urmării elementele esențiale care trebuie luate în considerare atunci când adoptă această 
„decizie de adecvare”.  

 G20 / Argentina. O delegație  mixtă a comisiilor pentru comerț internațional (INTA) și afaceri externe (AFET) va participa la prima conferință 
parlamentară care va pregăti reuniunea G20 din Buenos Aires - Argentina, care va avea loc în perioada 30 noiembrie – 2 noiembrie a.c. Delegația se va întâlni cu 
reprezentanți ai guvernului argentinian pentru a discuta relațiile UE-Argentina, aspectele regionale și despre Mercosur - Piața comună a sudului.  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/agenda/weekly-agenda
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Din agenda săptămânii în curs 

 

Luni - marți, 29 - 30 octombrie 2018 

 

 Reuniunea informală a miniștrilor mediului și transporturilor (Graz, Austria); 

 Conferința de reflecție a Parteneriatului estic: „Politicile Parteneriatului estic: privind înainte spre o nouă decadă a provocărilor” (Viena, Austria). 
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