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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Din agenda săptămânii: 

 

Luni, 12 februarie 2018 

 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională, se va întâlni cu dl Mhd. Amin Nordin Bin Abd. Aziz, primar al 
oraşului Kuala Lumpur (Malaiezia). 

 

Miercuri, 14 februarie 2018 

 Reuniunea săptămânală a Colegiului comisarilor europeni;  

 Dl Karmenu Vella, comisar european responsabil pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit, va avea o întâlnire cu dna Graţiela Leocadia 
Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministrul mediului din România; 

 Dna Corina Crețu, comisar european responsabil pentru politica regională, va avea o întrevedere cu dna Graţiela Leocadia Gavrilescu, 
viceprim-ministru şi ministrul mediului din România. 
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Din agenda președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker 

 

 

Miercuri, 14 februarie 2018 

 Va susţine o conferinţă de presă, la sediul Comisiei Europene (Bruxelles, Belgia); 

 Va avea o întâlnire informală cu dl Andrej Plenković, prim-ministru al Croaţiei,  împreună cu membrii Colegiului comisarilor, urmată de o 
conferinţă de presă. 

 
 

Joi - vineri, 15 - 16 februarie 2018 

 Va avea  o întrevedere cu dna Dalia Grybauskaitė, preşedintele Republicii Lituania, în cadrul unui dineu de lucru (Vilnius, Lituania); 

 Va avea o întâlnire cu dl Saulius Skvernelis, prim-ministru al Lituaniei; 

 Va participa la ceremonia de aniversare a centenarului Lituaniei ce va avea loc la Palatul prezidenţial; 

 Va participa la prânzul găzduit de dna Dalia Grybauskaitė, preşedintele Lituaniei. 
 
 

Sâmbătă, 17 februarie 2018 

 Va participa la Conferinţa de securitate de la München, în cadrul căreia va susţine un discurs împreună cu dl Frans Timmermans, prim-
vicepreşedinte al Comisiei Europene şi responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor 
fundamentale, cu dna Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei 
Europene, cu dl Johannes Hahn, comisarul european responsabil  pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri în vederea extinderii, cu dna 
Elżbieta Bieńkowska, comisarul european responsabil pentru piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, și cu dl Julian King, comisarul european 
responsabil pentru uniunea securităţii. 

 

 

 

https://www.securityconference.de/en/
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Din agenda Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al Comisiei 

Europene, dna Federica Mogherini: 

 

Luni, 12 februarie 2018 

 Va  avea o alocuţiune cu tema „Apărare europeană” cu ocazia ceremoniei de prezentare a Raportului anual al Fundaţiei „Italia decide” în 
cadrul Parlamentului naţional italian, la Roma. 

 

Marţi, 13 februarie 2018 

 Va participa la reuniunea miniştrilor Coaliţiei globale anti-ISIS, în Kuweit. 

 

Miercuri, 14 februarie 2018 

 Va co-prezida Conferinţa internaţională privind reconstrucţia şi dezvoltarea Iraq-ului, în Kuweit. 

 

Joi, 15 februarie 2018 

 Va prezida reuniunea informală a Consiliului de afaceri externe, la Sofia - Bulgaria. 

 

Vineri, 16 februarie 2018 

 Va prezida reuniunea informală a Consiliului de afaceri externe, la Sofia - Bulgaria; 

 Va participa la Conferinţa interparlamentară pentru politica externă şi de securitate comună (PESC) şi politica de securitate şi apărare 
comună (PSAC), la Sofia - Bulgaria. 

 

Sâmbătă, 17 februarie 2018 

 Va participa la Conferinţa de securitate de la Munchen - Germania. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

Din agenda săptămânii:  

În săptămâna 12 -18 februarie a.c., deputații europeni își vor desfășura activitatea în cadrul delegațiilor parlamentare.  

 Politica europeană de educație și formare profesională. În perioada 12-13 februarie a.c., membrii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale (EMPL) vor vizita Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) din Salonic - Grecia. Subiectele discutate vor fi 
contribuția la elaborarea și implementarea politicii europene de educație și formare profesională.  

 Strategia pieței unice digitale. O delegație a Comisiei piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) va efectua o vizită la Madrid - Spania,  între 
12 - 14 februarie a.c., pentru a discuta strategia pieței unice digitale și punerea în aplicare a directivei privind accesibilitatea web. Deputații europeni vor analiza 
inițiativele de stimulare a pieței pentru produse și servicii accesibile, în contextul negocierilor în curs pentru propunerea menționată, așa-numitul  „act european 
de accesibilitate”. 

 Reforme economice. O delegație a Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON)  va merge la Paris – Franța, în perioada 12-14 februarie 
a.c., pentru a discuta despre reformele Uniunii Economice și Monetare (UEM), Uniunea bancară, Uniunea piețelor de capital și armonizarea fiscală în UE. 
Deputații europeni vor discuta despre Casa de compensare (CCP) și despre alte probleme legate de Brexit.  

 Drepturile femeilor în Ungaria. Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) se va deplasa, între 12-14 februarie a.c., la Budapesta 
- Ungaria, pentru a analiza situația drepturilor femeilor și modul cum sunt aplicate prevederile Convenției de la Istanbul. Se au în vedere drepturile sexuale și 
reproductive, participarea femeilor la viața politică și economică, echilibrul dintre viața profesională și cea personală și situația femeilor rome. Vizita va include 
întâlniri cu reprezentanții guvernului și ai parlamentului, cu societatea civilă și experți din mediul academic.  

 Valetta - capitala europeană a culturii. O delegație a Comisiei pentru cultură și educație (CULT) se va afla în  vizită la Valetta - Malta, în perioada 
12-14 februarie a.c., unde se va întâlni cu președintele și cu alți reprezentanți ai Fundației Valletta 2018. Ei vor vizita locurile culturale și vor discuta despre 
activitățile organizate în cadrul evenimentului Valletta – Capitală europeană a culturii în 2018. Parlamentarii europeni se vor întâlni cu ministrul justiției, culturii 
și administrației locale, cu primarul orașului  Valetta, precum și cu rectorul și prorectorii de la Universitatea din Malta. 

 Controlul frontierelor. Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) va efectua o vizită în Bulgaria, în perioada 12-14 februarie a.c., 
pentru a vedea cum funcționează operațiunile Frontex la granița cu Turcia. Membrii delegației vor vizita regiunea punctului de trecere a frontierei de la Kapitan 
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Andreevo, unde Frontex sprijină autoritățile naționale în controalele la frontieră și colectarea de informații. Delegația va avea întâlniri cu ministrul bulgar de 
interne dl Valentin Radev, cu reprezentanții Poliției de Frontieră, cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale, precum și cu reprezentanți ai unor ONG-uri.  

 Drepturile omului / Myanmar și Bangladesh. O delegație formată din 9 membri ai Parlamentului European va vizita, în perioada 12-16 februarie 
a.c., granițele din Myanmar și Bangladesh pentru a vedea la fața locului situația din regiune. Deputații europeni vor vizita taberele de la Rohingya, se vor întâlni 
cu reprezentanți ai ONG-urilor internaționale și cu reprezentanți ai societății civile care lucrează în statul Rakhine - Myanmar, cu lideri religioși și politici, precum 
și cu membri ai societății civile și reprezentanți ai mass-media.  

 Evaluări privind comerțul. O delegație a deputaților europeni din Comisia pentru comerț internațional (INTA),  condusă de președintele Bernd 
Lange (S&D, DE), va vizita, în perioada 12-16 februarie a.c., Columbia și Peru pentru a evalua progresele înregistrate în punerea în aplicare a acordului care a fost 
aplicat timp de 5 ani. Deputații europeni se vor întâlni cu președintele columbian Juan Manuel Santos și cu președintele peruan Pedro Pablo Kuczynski,  precum 
și cu miniștri, parlamentari, reprezentanți ai comunității locale de afaceri și ai societății civile din ambele țări. Vizita va permite o evaluare a aplicării planurilor de 
acțiune privind drepturile omului și dezvoltarea durabilă, care au fost prezentate de guvernele columbian și peruan către Parlamentul European înainte de 
ratificare. Constatările misiunii vor fi incluse în raportul de punere în aplicare a comisiei privind acordul de liber schimb cu Columbia și Peru, care urmează să fie 
publicat în a doua jumătate a anului 2018. 

 Rețeaua transeuropeană de transport. O delegație a Comisiei pentru transport și turism (TRAN), condusă de președintele Karima Delli, va vizita 
Italia -  Sicilia și Catania, în perioada 13-15 februarie a.c.,  pentru a se întâlni cu reprezentanții sectorului aeroportuar și portuar, ai sectorului feroviar și ai 
autorităților locale și pentru a discuta despre dezvoltarea „coridorului scandinav-mediteranean” al rețelei transeuropene de transport.  

 Fondul fiduciar din Africa / Senegal. O delegație a Comisiei pentru dezvoltare (DEVE) va vizita Senegalul, între 13 - 16 februarie a.c., pentru a evalua 
modul în care este folosit Fondul de urgență al UE pentru Africa, creat pentru a aborda cauzele profunde ale migrației. De asemenea, vor fi vizitate proiectele 
finanțate de UE care oferă locuri de muncă pentru tineri, vor avea loc întâlniri cu autoritățile locale, cu reprezentanți ai societății civile și cu migranții întorși care 
încearcă să-și construiască o nouă viață cu contribuția UE. 

 Legislație națională și europeană în domeniul energiei.  Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) se va deplasa în Austria, în perioada 
14-16 februarie a.c. , pentru a sprijini pregătirea și punerea în aplicare a legislației naționale și europene privind exploatarea rețelelor de gaze, tehnologia de 
rafinare a petrolului și tehnologia cuantică. Delegația se va întâlni cu reprezentanții piețelor de energie electrică și energie regenerabilă, cu reprezentanții 
Parlamentului austriac și cu miniștrii guvernului austriac. Totodată, delegația va vizita o rafinărie de petrol, un amplasament de producție a gazelor și a 
petrolului, un hub de gaze, un amplasament de producere a energiei electrice, precum și site-uri de cercetare și dezvoltare. 

 Industria cărbunelui. O delegație a Comisiei pentru petiții (PETI) va desfășura o misiune de anchetă în Brandenburg - Germania, în special în 
Potsdam și regiunea Lusatia, în perioada 14-16 februarie a.c., pentru a examina acuzațiile ridicate în două petiții referitoare la impactul local al industriei 
cărbunelui. 

 

Din agenda preşedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani: 

Marți, 13 februarie 2018 -  Bologna - Italia 

 Va participa la Lectio magistralis de la Universitatea Johns Hopkins SAIS Europa, cu tema „Viitorul Europei".  

http://www.sais-jhu.edu/content/admissions?gclid=EAIaIQobChMIzrH_goyg2QIVVbsbCh3a7QXIEAAYASAAEgJnQ_D_BwE#welcome
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

Din agenda săptămânii în curs: 

 

Marți, 13 februarie 2018 

 Conferința ministerială cu tema: „Turismul și creșterea economică” (Sofia, Bulgaria). 
 

Joi , 15 februarie 2018 

 Reuniunea Consiliului pentru educaţie, tineret, cultură şi sport (Bruxelles, Belgia);  

 Masa rotundă internațională cu titlul: „Transformări digitale în domeniul turismului” (Sofia, Bulgaria). 
 

Joi - vineri, 15 - 16 februarie 2018 

 Conferinţa internațională cu titlul: „Investiția în oameni, calea de urmat” (Sofia, Bulgaria); 

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

Joi - sâmbătă, 15 - 17 februarie 2018 

 Conferința interparlamentară privind politica externă și de securitate comună (PESC) și politica de securitate și apărare comună (PSAC) (Sofia, 
Bulgaria). 
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